JEGYZŐK ÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 4-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirend előtt Balogh László Levente képviselő: Kifogásolja, hogy az elmúlt héten is volt
rendkívüli ülés és most ismét. Össze kell gyűjteni az anyagot és a soron következő ülésen
tárgyalni.
Bencze István polgármester: Az iskola és óvoda társulás ügyében azért kellett rendkívüli
ülést összehívni, hogy ne fussanak ki az időből, még a szorgalmi időszakban a szülői
szervezettel, diákönkormányzattal és a pedagógusokkal meg tudják tárgyalni az előterjesztést,
képviselő-testületi felhatalmazás nélkül nem lehet tárgyalni. A társulás előkészítése
hosszadalmas egyeztetési folyamat, amit a polgármester nem indíthat el testületi
felhatalmazás nélkül.
Balogh László Levente: Oktatási Bizottságnak is meg kellett volna tárgyalni ezt a napirendet.
Bencze István: Még semmilyen konkrétumról nem kéri ma a testület döntését, csak arról,
hogy a társulás előkészítését megkezdhessék.
Balogh László Levente: Ezt nem tudja elfogadni.
Bencze István: Az OB-nak nagyon fontos feladat lesz, amint konkrétummá válik. Egyenlőre
nincs konkrétum, felhatalmazást kér a tárgyalásra.
.-.–
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, köszönti Bak Ferenc tanügyi
szakértőt, valamint Orosz Lajosné óvodavezetőt.
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
83/2008.(VI.04.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Közoktatási intézményfenntartói társulás létrehozásának kezdeményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az apaji
polgármester levelét amelyben az intézményfenntartó társulások létrehozását kezdeményezi a
képviselők megkapták, és az elbírálást nem lehet halasztani. Csupán arról van szó, hogy
felhatalmazzák a polgármester arra, hogy az apaji önkormányzattal megkezdjék a tárgyalást a
két iskola és az óvoda közös társulásban történő működtetéséről. Arról, hogy miért fontos ez
az önkormányzatnak, többször szó esett, felkéri Bak Ferenc tanügyi szakértőt, hogy
tapasztalata és ismeretei szerint tájékoztassa a képviselőket, miért előnyös ez mindkét
önkormányzat részére. A gyorsaságot azzal indokolja, hogy egy társulás megalakulásának
különböző lépcsőfokai vannak, ahhoz, hogy szeptemberben társulásban tudják kezdeni a
tanévet, az elkövetkező két hétben több olyan intézkedést meg kell tenni, ami a képviselő
testületi felhatalmazása nélkül nem lehet.
Bak Ferenc tanügyi szakértő: A két iskola és a hivatali vezetők között már folyt egy
tájékoztató megbeszélés az elmúlt héten, ahol ismertette a társulás megalakításának menetét.
Apaj polgármesterének van felhatalmazása a képviselő-testülete részéről, Dömsöd
polgármesterének nincs felhatalmazása arra, hogy előkészítse azt a döntést, melynek
vélhetően az lesz az eredménye, hogy egy társulás létrejön a két fenntartó között, intézmény
működtetésre vonatkozóan. A feladat az, hogy előkészítsék a társulási alapító szerződést ami
alapján a dömsödi iskola lesz a gesztor intézmény az apaji iskola pedig tagintézményként fog
működni. Ennek van egy folyamata, van egy törvényi kötelezettsége Apaj részéről, többi
között, ha két éven keresztül a 7. és 8. osztályban nincs meg a 15 fő tanuló létszám, abban az
esetben gondoskodnia kell az önkormányzatnak a z intézmény működésével kapcsolatosan,
hogy társulásban valakihez csatlakozzon. Apaj jelenleg és még 2 évig folyamatosan tudja
biztosítani ezt a létszámot. A törvény ereje még nem készteti sürgősen a társulásra, az anyagi,
a fenntartás gazdasági szempontjai motiválják az apaji önkormányzatot. Egyébként több más
önkormányzat is ezek miatt a gazdasági szempontok miatt társul. Ez a társulás nem csak a
törvény erejénél fogva kötelez, hanem a költségvetési törvényben plusz forrásokat
eredményez mind a társult, mind a gesztor önkormányzat részére. A teljes intézményre
megkapják azt a finanszírozást, amit a költségvetési törvény jelenleg előír. Ez jelenleg 45 e
Ft/gyermek/év mind a gesztor mind a társult intézmény gyermeklétszámával számolva. Ez
Dömsöd vonatkozásában 20 millió ft-os nagyságrendet jelent, Apaj vonatkozásában pedig 5-7
millió Ft. körüli. A jelenlegi fenntartói támogatást ennyivel csökkenti, az megmarad az
önkormányzatok kasszájában.
A főbb irányok a társulással kapcsolatosan: A társulásban Dömsöd lesz a gesztor, Apaj pedig a
tagiskola. Ennek következtében az apaji iskola jogilag megszűnik, Dömsödön pedig az alapító
okirat módosítással tagintézményként be kell venni az apaji iskolát. Apajon a pedagógusok és
az ott lévő gyerekek jogutódlással mennek be a dömsödi iskolába, semmi nem változik
jogilag a helyzetükön, a munkaviszony és a tanulói jogviszony jogilag folytatólagos. Az
iskola igazgatóját a gesztor önkormányzat nevezi ki, a társult önkormányzat egyetértésével.
Ez garancia arra, hogy a társult önkormányzat is beleszólhat a döntésbe. A szakmai
programok – mint a pedagógiai program, SZMSZ. házirend, minőségirányítási program,
esélyegyenlőségi terv – azok egy évig érvényben lesznek mindkét intézményben, egy év alatt
kell a gesztor intézménynek összeállítani egy közös olyan programot, amely megfelel a
működésben.
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Lépések: Ahhoz, hogy elinduljon a folyamat, mindkét önkormányzatnak fel kell hatalmaznia a
polgármestert a tárgyalások megkezdésére, az egyeztetésre. A tanév vége és a tanévkezdés
előtt kell átszervezni intézményt, szeptember 1. és június 15. között – szorgalmi időszak
között lehet lebonyolítani. Mivel jövő héten a tanítás befejeződik, a szülői szervezet
véleménye elengedhetetlen, elengedhetetlen a nevelőtestület véleménye is – tovább húzni nem
lehet, mert nem lesz idő lefolytatni a két egyeztetést. Nyár folyamán szükséges még az
Oktatási Hivataltól független szakértő kérése az átszervezéssel kapcsoltban. Ugyancsak ki kell
kérni a megyei önkormányzat véleményét az átszervezéssel kapcsolatban, mely szintén
időigényes. Ezek a lépések mind a döntés előkészítő folyamat részei. Augusztusban meg kell,
hogy szülessen a döntés. Szakmailag augusztus 1-15. között tartja optimálisnak a társulás
alapítását. Ezekszerint az ütemezés szerint elmondható, hogy utolsó pillanatban vannak, ha
nem történik meg a felhatalmazás, a folyamat nem indulhat el. Az átszervezés olyan súlyú,
hogy érinti a költségvetési rendeletet, minősített többséget von maga után a döntéskor. A
pedagógus státus számot meg kell emelni a tagintézményi közalkalmazotti státusokat be kell
emelni, szeptembertől be kell emelni a béreket a teljes bér finanszírozását be kell emelni ebbe
a működésbe. A Társulási megállapodást elő kell készíteni, ami egyértelműen meghatározza
kinek mi a feladta, ki mit fizet, kinek milyen jogosítványai vannak, ki mit működtet, ki mit
visz be a társulásba, illetve a finanszírozás módját is. Apajnak kimutathatóan finanszíroznia
kell ezeknek a gyerekeknek az oktatását és Dömsödnek is, ez a társulási megállapodásban
rögzítendő. Továbbra is részben önállóan gazdálkodó marad az intézmény, a gazdálkodási
feladatot a dömsödi polgármesteri hivatal látja el. Javasolta, hogy érdemes megfontolni az
óvoda társulással kapcsolatos kezdeményezést is. Ott szinte semmi nem változik, csak az,
hogy financiásan több normatíva hívható le. Javasolja és kéri, hogy hozzák meg a döntést,
mert nem indítható el a folyamat és csúsznak egy évet, nem lesz társulás, és egy nagyobb
összegtől elesnek.
Balogh László Levente képviselő: Elvárta volna, hogy Novák Pál Apaj község polgármestere
jelen legyen, amikor kér valamit. Sértőnek tartja, hogy nincs itt.
Tudomásuk van arról, hogy egész évben tárgyalt Apaj különféle lehetőségekről. Járt
Kunszentmiklóson, az utolsó lehetőség Dömsöd. Megérti, hogy ezek az utolsó órák, de mit
szól ehhez a lakosság? Most kényszerek alatt kell dönteni. A határozatot nem támogatja ebben
a formában, miszerint Dömsöd képviselőt-estület támogatja Apaj kezdeményezését. Azt
elfogadja, hogy a Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Apaj polgármesterével
tárgyaljon és tájékozódjon, de támogatni nem tudja. Mennyi összeg fog befolyni, ki íratja
Dömsödre a gyerekeket, mivel továbbra is Dömsöd ellenes a hangulat. Érdekelné az apjai
iskola igazgató véleménye. Rengeteg dolog hiányzik ebből az anyagból, hogy ezt támogatni
tudja. Különösen azért, mert Apaj május 29-én keresi meg az önkormányzatot, miután az
egész évet különböző településekkel végig tárgyalja, és itt most Dömsöd önkormányzatának
sürgősen dönteni kell. Ez nem tetszik.
Bencze István polgármester: Apaj tárgyalt Kiskunlacházával, Kunszentmiklóssal, de nem
tudtak megegyezni, Dömsöd volt az utolsó lehetőség, éppen a lakosság több évtizedes
ellenségeskedése miatt. Ezen túl kell lépni és azt nézni, hogy mit profitál ebből a társulásból
Dömsöd. Éves szinten 20 millió Ft-os többletet ad ez Dömsödnek – a dömsödi gyerekek után
– akkor is, ha egyetlen gyerekeket sem íratnak be, az apaji gyerekek után Apaj kapja a pénzt.
Balogh László Levente: Hol van erre a garancia?
Bencze István: Az Oktatási törvény a garancia, miszerint egy iskolai társulás után 45 e Ft.
plusz fejkvótát hoz az önkormányzatnak gyermekenként évente. Most nem a társulás
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létrehozásáról kell dönteni, hanem arról, hogy a kezdeményezést támogatja a testület, hogy
tárgyaljon a két polgármester, indítsák meg az előkészítést.
Balogh László Levente képviselő: A kezdeményezést sem támogatja. Nem hiszi, hogy Apaj
május 29-én jött rá, hogy Dömsöd az utolsó, ez aggályos számára.
Bak Ferenc tanügyi szakértő: Miután a társulás létrejön, az intézmény megmarad a
településeken, a gyerek is ott marad, a pedagógusok is, ilyen szempontból nem kell átíratni a
gyereket, jogutódlással automatikus lép életbe, nem kell senkit sem átíratni. A 7. 8. osztálynál
– ahol nem lesz meg a megfelelő létszám a gazdaságot működtetéshez, és Dömsödre kell
utaztatni – mert itt beleférnek a létszámba, akkor a jelenlegi törvények alapján nem 45, hanem
80 e Ft. a normatíva az egész tanulólétszámra. Így próbálják inspirálni, érdekelté tenni a
gesztor önkormányzatokat, hogy társulást alapítsanak. Dömsödnek meg van a gazdasági
érdeke, hogy belépjen a társulásba. Az iskola és a gyerekek maradnak az eredeti helyen,
csupán a név lesz más.
Lázár József képviselő: Akkor csupán név változásról lesz szó, az apaji gyerekek Apajon
maradnak, a dömsödi gyerekek pedig Dömsödön. Nem érdeke Apajnak, hogy behozza a
gyerekeket Dömsödre, de mivel társulásban működnek, így megkapják az emelt fejkvótát.
Patonai Istvánné képviselő: Ha az apaji státusokat beemelik a dömsödi iskolába, a
gyereklétszámot nem adnak eleget mert nincs, vagy mert máshova megy tanulni, az iskolában
a létszám nem sokkal nő, viszont a pedagógus státusok száma megnő, finanszírozásban nem
jelent ez hátrányt?
Bak Ferenc: Ez az igazgató munkáltatói joga, hogy ezeket a kérdéseket megoldja, ha nem tud
munkát adni a pedagógusnak, akkor a gesztor önkormányzat joga, hogy státusokat
visszavonjon, elküldjön munkaerőt, vagy nyugdíjazzon. Az igazgató tájékoztatása szerint két
év alatt – amikor esetlegesen szóba jöhetne az apaji 7. és 8. osztályosok dömsödi iskolába
járása – addigra meg tudja oldani úgy a státuszok csökkentését az igazgató, hogy nem okoz
tényleges elbocsájtást.
Bencze István polgármester: Bak Ferenc tanügyi szakértő tájékoztatása után felmerült az
óvoda társulásban történő működtetésének a lehetősége. Az óvoda esetében semminemű
változtatás nem jönne szóba, csak plusz fejkvótát jelentene.
Nem engedheti meg magának azt az önkormányzat, hogy elutasítsa a lehetőséget, a tényeket
kell tudomásul venni, Dömsöd érdeke, hogy megragadják ezt a lehetőséget.
Bak Ferenc tanügyi szakértő: Mint ismert, Apaj megkereste Kiskunlacházát, azonban ők már
társultak Áporkával, ennek a társulásnak a keretében már megkapják a plusz finanszírozást,
semmi pluszt nem jelentene az Apajjal történő társulás, semmi érdeke nem fűződött hozzá
Kiskunlacházának. Olyan összeget kértek pluszban bizonyos feladatok ellátásáért, amit Apaj
nem tud megfinanszírozni. Kunszentmiklóssal is tárgyalt Apaj. Korábban az apaji
polgármestert erről tájékoztatta, hogy az önkormányzatnak kötelezettsége van arra, hogy
szektor semleges oktatást nevelést biztosítson a településen lévő gyerekek számára. Ha
egyházi fenntartású intézménnyel köt társulási megállapodás, ki kell kötni, hogy a gyerekeket
szektor semlegesen kell oktatni.
Balogh László Levente képviselő kérdezi, ha mindkét testület megszavazza a társulás
létrehozását, de a szülők nem értenek vele egyet, nem tudják megakadályozni?
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Bak Ferenc: Nem tudják megakadályozni, de véleményeztetni kell, mert anélkül törvénytelen
a döntés.
Sallai Gábor képviselő: Támogatja a kezdeményezést, kevés olyan lehetőség van, amelynek
plusz hozadéka van, másrészt olyan lehetőség, amely arra irányul, hogy esetlegesen pályázati
pénzekhez hozzájuthassunk. Nehéz munkája az igazgatónak lesz, fontos, hogy az
összecsatolódó gyermeklétszám, a pedagóguslétszám aránya hogyan fog alakulni. Ami
mellette szól, van egy körjegyzőség, a körjegyzőség egy ügyviteli közigazgatási szempontból
sínen van, amely mögé felsorakozhat ez a társulás. Elindult egy folyamat ezt kell folytatni.
(Novák Pál polgármester megérkezett)
Bencze István polgármester köszönti Novák Pál polgármestert, kéri, hogy néhány mondatban
támassza alá Apaj község kezdeményezését.
Balogh László Levente képviselő megismétli korábban elhangzott kérdését ,és aggályait a
társulás alapításával kapcsolatban. Köztudott, hogy Apaj egész évben kereste a lehetőséget,
miért az utolsó pillanatban fordult Dömsödhöz?
Novák Pál Apaj polgármestere köszöntötte a testület tagjait, majd elmondta, hogy a meghívót
megkapta a mai ülésre, úgy gondolta, hogy a képviselők maguk között szívesebben beszélik
meg a problémásabb kérdéseket. A jegyző asszonynak jelezte, ha szükségét látják a
jelenlétének, akkor természetesen részt vesz az ülésen.
Úgy gondolja, hogy iskola társulási, iskola reform szempontjából az utolsó utáni pillanatban
van ez a folyamat, de Apaj részéről nem az utolsó óra. Dömsöd pedig nem az utolsó ebben a
folyamatban. A ciklus kezdetén már három településsel folytattak tárgyalást iskola társulás
alapítása ügyében. Elsőként voltak Dömsödön Bencze István polgármester úrnál. Annak
idején egy elhamarkodottan megírt újságcikk váltott ki ellenállást Dömsöddel kapcsolatban a
nevelő-testületben. Az akkori adatok alapján a képviselő-testület Kiskunlacházát jelölte meg,
akivel tárgyalást folytattak, de Dömsödöt sem vetették el. Mint ismert Apaj-Dömsöd viszonya
a lakosság fejében tartalmaz negatív érzelmeket. Nehéz feladat volt létrehozni a
körjegyzőséget, ami ma már egy nagyon jól működő szervezet. Olyan jól működik, hogy Apaj
lakossága nem érzékeli, hogy körjegyzőségben működik. Többször szóba került, a
körjegyzőségi megállapodásban is rögzítették, hogy az együttműködést más feladatok
területére is kiterjesztik, s ezt a folyamatot kellett erősíteni, eljutni odáig, hogy a lakosság
felismerje, hogy nem jó a Kiskunlacházával való társulás. Miután a testület Kiskunlacháza
ellen szavazott, azon dolgoztak, hogy keressék meg a másik lehetőséget. Az elmúlt tanév
kellett ahhoz, hogy a tantestület a szülői munkaközösség eljusson oda, hogy Dömsöddel
tárgyaljanak. Az, hogy májusban jutottak el idáig nem jelenti azt, hogy Dömsöd a legutolsó
lehetőség, most sem a legutolsó lehetőség. Jelenleg is tárgyalnak más megoldásról is. Ismét
megerősíti, hogy nem az utolsó lehetőség Dömsöd és nem utolsóként fordultak Dömsöd
Képviselő-testületéhez. Olyan partnert kell keresni aki maga is érdekelt a társulás
létrehozásában. Olyan lehetőséget szeretnének a Dömsöddel való társulás alapítással
megragadni, amely mindkét település előnyére válhat, s amely még jobban összekötheti a két
település közötti kapcsolatot. Úgy fogalmazna, hogy mostanra érett meg a pillanat, most van
itt ennek a lehetősége, abban, hogy ezt elszalasztjuk vagy sem, abban valóban az utolsó
pillanatban vannak az önkormányzatok. Sem Dömsödnek, sem Apajnak a társulási formára
nincs más lehetősége, nincs olyan szomszédos település, akivel meg lehet tenni. Véleménye
szerint ezzel a lehetőséggel élni kellene. A mostani döntés csak arra szól, hogy felhatalmazzák
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a polgármestert a tárgyalásra, a komoly, súlyos döntés akkor lesz, amikor az előkészületek
után a társulás alapításáról döntenek.
Bencze István polgármester: Az 1990.évek előtti Dömsöd-Apaj kapcsolatra rányomta a
bélyegét, hogy – tudomása szerint Dömsöd nem volt túl korrekt Apajjal kapcsolatban.
Úgy gondolja, hogy már ez a ellenséges viszony ellaposodott, és a körjegyzőség létrehozása
meggyőzte az apaji embereket, hogy nincs mitől tartani.
Orosz Lajosné óvodavezető: Az óvoda társulás alakításának szakmai oldalával nincs
tisztában, a költségvetési törvényt ismerve a gazdasági előnyeivel tisztában van, inkább a
szakmai oldalról, az önállóságról szeretne kérdezni.
Bak Ferenc tanügyi szakértő: Mindkét intézmények jelenleg vannak szabályozói, programjai,
amelyet a közoktatási tv. szerint el kellett készíteni. Az, hogy a két külön programból egy év
múlva milyen közös programot hoznak ki, az intézményvezető dolga. Úgy gondolja, hogy egy
konszenzus alapon működő intézmény jöjjön létre, konszenzus kell a két intézmény között. Át
kell dolgozni az SZMSZ-t, mivel a tagintézmény belépése bizonyos szempontokat határoz
meg, amit szabályozni szükséges. Össze kell dolgozni a minőségirányítási programot, bele
kell helyezni az anyaintézménybe a tagintézményt is. Személyi kérdést illetően, az
intézményvezetőt a gesztor önkormányzat nevezi ki, minden további munkáltatói jogokkal a
kinevezett intézményvezető van felruházva. A társulási megállapodásban javasol egy olyan
szabályt rögzíteni, hogy a társult önkormányzatnak javaslattételi joga legyen az
intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatban. A társult önkormányzatnak az intézményvezető
kinevezése tekintetében van egyetértési joga.
Ambruska József képviselő: Kérdezi, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szerint van-e
olyan szabályozás ami oda vezethet külső tényező hatására, hogy a társulás megszűnjön,
felbomoljon.
Bak Ferenc tanügyi szakértő: A társulási szerződésnek kötelezően van egy olyan pontja,
amely a társulás megszűnésével foglalkozik.
Lázár József képviselő: Egyetért, támogatja a kezdeményezést, adják meg a bizalmat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
84/2008. (VI.4.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Apaj Község
Önkormányzatának azon kezdeményezését, hogy a dömsödi Gróf Széchenyi
István Általános Iskolát, és az apaji Arany János Általános iskolát a 2008/2009-es
tanévtől az alapító önkormányzatok intézményfenntartó társulásban működtessék.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert, hogy az
intézményfenntartó társulás előkészítésével kapcsolatos feladatokat elvégezze.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartozással meghozta a következő határozatot:
85/2008. (VI.4.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Apaj Község
Önkormányzatának azon kezdeményezését, hogy a dömsödi Nagyközségi Óvodát,
és az apaji Pitypang Óvodát a 2008/2009-es nevelési évtől az alapító
önkormányzatok intézményfenntartó társulásban működtessék.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert, hogy az
intézményfenntartó társulás előkészítésével kapcsolatos feladatokat elvégezze.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
körjegyző

