Ikt.szám: 431-19/2008.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2008. DECEMBER 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
426, 427, 428, 429, 430/2008. (XII. 5.)
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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. december 5-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Csombók Pál
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Filotás József, Jakus János, Kátai György, Paál Huba,
Szajkó János, Szőke Erzsébet, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kocsis József

jegyző
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
igazgatója
Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 képviselőből 11 fő megjelent.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Jakus János és Kátai György képviselőket.

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
426/2008. (XII. 5.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jakus János és Kátai György
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy elsőként a TÁMOP-3.1.4/08/02.
Pályázaton való részvétel, a 2. napirendi pontként az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott nevelési-oktatási intézmény létrehozása, 3. napirendi pontként a Kistérségi tanuszodával
kapcsolatos döntést tárgyalják.

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
427/2008. (XII. 5.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja
TÁMOP-3.1.4/08/02. Pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 2. pontja
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmény
létrehozása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
Kistérségi Tanuszodával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja
TÁMOP-3.1.4/08/02. Pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, azért ilyen sürgős a pályázattal kapcsolatos döntést, mert 2008. december
10-től lehet benyújtani a pályázatot. Sorrendiség van, illetve a pályázatnak van egy keretösszege, ha az
elfogyott, akkor a következő pályázóknak nincs lehetősége nyerni ezen a pályázaton. A 2007-ben a
ROP-os pályázaton indulóknak, kötelező ezen a pályázaton részt venni 2008-ban vagy 2009-ben, és
ezek a pályázók elsőbbséget élveznek a többi pályázóval szemben. Felkérte Kocsis Józsefet, a József
Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatóját ismertesse részletesen a TÁMOP3.1.4/08/02. Pályázatot.
Kocsis József: A pályázat végrehajtása 3 évre szól, de valójában 5 év, mert egy év előkészítés és egy
év befejezés van. Eléggé meghatározza a program alapján a működést. A kompetenciával
kapcsolatosan a NAT-ban is 9 kompetencia terület van felsorolva. Kapcsolódik ez a program ahhoz,
illetve az Európai Unió nyitotta meg ezt a keretet, hogy változzon a gyerekek, illetve a tanulók
munkaerő alkalmazkodó képessége és a kompetenciák ez irányba szólnak. Különböző forrásokból van
finanszírozva. Van intézmény, akinek kötelező ezen a pályázaton részt venni. Illetve az, amelyik
intézmény elindul ezen a pályázaton, annak lesznek kötelező pályázatok, amin szintén indulni kell.
Legnagyobb hatása az iskolára lenne, mert egy módszertani váltást kell végrehajtani a kompetenciával
kapcsolatos oktatással. Nem lehet tudni, hogy hány százalékban indulnak azok, akiknek kötelező ezen
a pályázaton indulni, mert ők még 2009-ben is pályázhatnak ezzel kapcsolatban. A fenntartó
pályázhat, maximum öt telephelyre. Előnyben részesítik azt, akinek kötelező pályázni, utána a többi
pályázót fogadják be, és ezután kell a részletes, névszerinti megnevezést benyújtani, hogy melyik
osztály milyen programot választ. De ennek a következő tanévben el kell indulnia. Nem könnyű
feladat lesz, mert addig a képzéseken részt kell venni. Ez azt jelenti, hogy bele fog esni a mostani
tanévbe. A pályázat a képzéseket, helyettesítéseket fedezi. A pályázathoz szakértői véleményt kell
csatolni, ehhez kell most a képviselő-testület döntése. A szakértői díjat meg kell finanszírozni. Ez a
pályázat nem eszköz pályázat, hanem főleg program pályázat, amelyekhez kapcsolódóan bizonyos
eszközöket lehet igényelni.

Paál Huba: 2008. december 10-től lehet beadni a pályázatot. Megkérdezte, hogy meddig.
Kocsis József: 2009. január 15-ig.
Kátai György: Megkérdezte, hogy ha létrejön a kistérségi fenntartású intézmény, olyan esetben mi
történik a pályázattal.
Kocsis József: Úgy gondolja, ez nem érinti. Most a fenntartó pályáz. Ha változik a fenntartó személye,
akkor szerződést kell módosítani.
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Csombók Pál: A szakértői vélemények is feladat-ellátási helyeként szólnak. Iskolára és óvodára.
Czompó István: Feladat-ellátási helyenként, igen, de a fenntartó pályáz. Ha a fenntartó személye
változik, az nem befolyásolja.
Vezér Ákos: Mikor lesz beadva a pályázat, mert ha 2009. januárjában, akkor nem a 2008. évi
költségvetést érinti.
Czompó István: A rendkívüli testületi ülés is emiatt lett összehívva, mert minél előbb be kell adni a
pályázatot a sorrendiség miatt.
Kocsis József: A KIR-ben még nagyközségi önkormányzat szerepel fenntartóként.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a KIR-ben elég lassan történik az adategyezetés. A középiskola
alapító okiratát 2008. júliusában elküldte, és még mindig nincs átvezetve.
Vezér Ákos: A KIR-ben az adatokat változtatni kell.
Czompó István: Az 5 ajánlat-tévő közül néggyel beszélt, az 1.350.000 Ft-os ajánlat-tévővel nem
beszélt. A szakértői vélemény elkészülésére Galambos Zsuzsanna 1 hetet, Varga Zsuzsanna december
9-i, Malomváry Klára 2008. december 10-i időpontot mondott.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Javasolta Malomvári Klára szakértő
felkérését, 600.000,-Ft –os megbízási díjért.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
428/2008. (XII.5.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Társadalmi megújulás
operatív program” keretében beadja a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben” tárgyú pályázatát.
A pályázat megvalósításához 750 ezer forintot átcsoportosít a „József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda 2008. évi működésével kapcsolatos többletkiadások fedezete” céltartalékból
a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (szakértői kiadások) előirányzatába.
A szakértői feladatok ellátására 600.000,- Ft összeg szakértői díjért megbízza Malomvári Klárát.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet
módosításának beterjesztésére és a szakértői szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmény
létrehozása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

(Csányi Kálmán képviselő 17,19 órakor távozott, a létszám 10 fő)
Czompó István: Elmondta, hogy a képviselő-testület tanuszodával kapcsolatos 424/2008.(XI. 27.) Kt
számú határozatát a Kistérségnek elküldte. Úgy gondolta, hogy nem fogják elfogadni. De előző nap,
2008. december 4-én volt egy ülés, ahol Beloiannisz, Adony és Kulcs alpolgármesterei kivételével a
kistérség összes alpolgármestere és polgármestere jelen volt. Kiss Csaba, Kulcs polgármestere
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gyakorlatilag ugyanezt a határozati javaslatot tette, amit Pusztaszabolcs Város képviselő-testülete
elfogadott. És csatolta hozzá a harmadik napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.
Az első határozati javaslatban, benne van a felülvizsgálat lehetősége, amennyiben a normatíva nem
fedezi az uszoda működését. Ezt a két határozati javaslatot ma délben kapta meg a hivatal.
Módosításként belekerült az a pont, hogy a „Társulási Tanács köteles figyelembe venni az adott
önkormányzat véleményét minden olyan kérdésben, amely az adott önkormányzat költségvetését
érinti”. Ezért ez a II. változat. A települések 50%-ának és a lakosok 60%-ának kell benne részt venni.
Érdekes Kulcs szerepe, mert eddig nem akart részt venni a társulásban. Ha Perkáta nem vesz részt a
társulásban, akkor lehetnek a létszámmal gondok. Nincs pontosan kiszámolva. Szabadegyháza azért
nem száll be az oktatási társulásba, mert olyan juttatásai vannak, amiket a többi önkormányzat nem
tud biztosítani a dolgozói számára, és egy intézményen belül nem lehetnek ilyen különbségek.
Csombók Pál: Azért van ott az „elviekben egyetért”, mert ha Pusztaszabolcs és Perkáta nem ért
elviekben egyet, akkor nem jöhet létre a társulás. A mostani határozati javaslat kedvezőbb, mint amit
hozott legutóbb a Képviselő-testület, mert abban benne volt, hogy ha nem fedezi a normatíva az
uszodát, akkor évi 7 millió forinttal finanszírozza az Önkormányzat az uszoda működését. Ebben ez
nincs benne.
Paál Huba: Pénzügyileg, szakmailag, működésileg kételye és fenntartásai vannak. A kistérség felé
gesztust kell gyakorolni, ami a két nagy településről, Pusztaszabolcs és Perkátáról kell, hogy induljon.
Ez egy elvi döntést, aminek ezen a két településen nem szabad, hogy múljon. Javasolta az elvi
hozzájárulás elfogadását.
Czompó István: Hozzátette, hogy ha létrejön a Társulás, akkor a kiegészítő normatívra csak a
következő tanévtől, 2009. szeptemberétől jár, az uszodai megállapodást viszont már 2009. januártól
kell finanszírozni.
Vezér Ákos: A kistérségi fenntartású intézmény részben önálló gazdálkodású intézmény lenne?
Továbbá megkérdezte, hogy a „köteles figyelembe venni az önkormányzat véleményét” ez azt jelenti,
hogy az iskolával kapcsolatos gazdasági racionalitási döntése volt a Képviselő-testületnek, az tovább
fog-e menni, hozhat-e ilyen döntéseket a Testület, mert ha nem, akkor az iskola költségvetése
megnőhet. Nem csak az uszoda működésére vonatkozó 14 millió Forinttal kell számolni, hanem az
iskola megemelkedett költségeivel is. Határozati javaslat van az iskola ügyében, szerződés az
uszodával. Ezzel kapcsolatban is csak egy határozat kellene hozni.
Czompó István: Ha az Önkormányzat azt mondja, hogy nem tudja finanszírozni, akkor nem. Ezzel az
egy mondattal nincs meg az intézménynek az a lehetősége, hogy ha költségvetését a kistérségi társulás
elfogadja, az adott önkormányzat pedig fizesse anélkül, hogy előtte jóváhagyta volna. Testületi döntés
kérdése, hogy visszavonja vagy nem a hatályos, gazdálkodásra vonatkozó határozatait. Az önálló
gazdálkodásra vonatkozóan más a helyzet. Ha teljesen önálló gazdálkodású lenne, akkor
Pusztaszabolcsi oktatási intézmény vezetőjének lenne minden településre vonatkozó utalványozási
joga, attól kezdve azt tehet a főigazgató a közös pénzzel gyakorlatilag, amit akar.
Csombók Pál: Az uszodai megállapodás csak akkor kerül aláírásra, ha a többi Önkormányzat elfogadja
az oktatási társulást.
Paál Huba: Végig kell gondolni. A költségvetési év és az oktatási év nem esik egybe. Ennek a
tudatában kell döntést hozni.
Tüke László: Ha elfogadja Pusztaszabolcs, és Perkáta nem, akkor nem jön létre a társulás?
Czompó István: Ezért elvi döntés, és ha nem elég a kiegészítő normatíva az uszoda működésére, akkor
már felül kell vizsgálni.
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Kátai György: Ha Perkáta nem szavazza meg, akkor nem azt jelenti, hogy nem jön létre, hanem
nagyon pontosan ki kell számolni, mert lehet, hogy úgy is elegendő a létszám.
Szajkó János: Kötelezettséget vállalunk az uszoda működésére, 15 évig. A megállapodásban nincs az
benne, hogy csak addig amíg a kiegészítő normatíva fedezi az uszoda költségeit. Csak a határozati
javaslatban.
Kátai György: Ivánvcsa beletett egy 9. pontot a megállapodás-tervezetbe. Kerüljön bele ez 10.
pontként.
Czompó István: Adony, Besnyő Szabadegyháza Kulcs már aláírták közjegyző előtt. A szerződéseket
nem akarják módosítani. És mindenkivel azt akarják aláíratni.
Csombók Pál: Perkáta is ezt javasolta. Perkáta és Pusztaszabolcs ha nem írják alá az uszoda
működéséről a megállapodást, akkor addig fogják perelni az Önkormányzatot, amíg az okozott kárt be
nem hajtják, nem a 14 millió forintot, az okozott kárt.
Czompó István: Igen. Ha pert veszt az Önkormányzat, akkor fizetni kell és még az uszodába sem
mennek a gyerekek.
Filotás József: A megállapodásba kellene garancia Pusztaszabolcs Önkormányzatának. Ez a
megállapodás Iváncsa és Pusztaszabolcs között jön létre.
Czompó István: Ez a megállapodás-tervezet nem most először van a képviselő-testület előtt.
Czöndör Mihály: Ez a határozati javaslat Pusztaszabolcs Város Képviselő-testületének határozata lesz,
és ezzel egyetért a kistérség többi tagja is?
Czompó István: Mindegyik Önkormányzat ezt szavazza meg.
Tüke László: Megkérdezte, hogy ki lehet szállni az uszodai megállapodásból, ha nem lesz elég a
normatíva a finanszírozására.
Vezér Ákos: A kistérségi társulásról egy határozati javaslat van, az uszodával kapcsolatban pedig egy
megállapodás. Az elmúlt testületi ülésen hozott határozat nincs bent a szerződésben. Amit kért a
testület biztosítékként, az nincs benne.
Csombók Pál: A 9. pont Perkáta kérésére került be a megállapodásba. A Ptk 1959. évi IV. törvény
241.§-ban foglaltak mire vonatkoznak.

Czompó István polgármester 17,49 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.08 órakor
a 2. napirend pont tárgyalásával folytatódott.

Vezér Ákos: A Ptk.1959. évi IV. törvény 241. §-a arról szól, hogy ha a szerződés kötéskor meglévő
körülményekben valamilyen lényeges változás történt, akkor lehet kérni a szerződés megváltoztatását
a bíróságtól.
Czompó István Elmondta, hogy telefonon beszélt Molnár Tibor Iváncsa polgármesterével, és
elmondta, hogy a megállapodásba nem kerül be a 9. pont, mert a többi Önkormányzattal kötött
megállapodásba sem került ez bele.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Elrendelte a név szerint
szavazást.
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 9 igen, 1 nem szavazattal és
0 tartózkodással a z alábbi határozatot hozta:
429/2008. (XII.5.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete elviekben egyetért azzal, hogy 2009/2010.
tanévtől a kötelező óvodai nevelési és iskolai nevelési, oktatási feladatokat teljes körűen az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény lássa el az alábbi feltételekkel:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§
§
§

§

az intézmény székhelye: Pusztaszabolcs
az intézmény munkáltatói jogutód,
az intézményvezetői feladatokat – megbízásának lejártáig – a pusztaszabolcsi József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14.)
intézmény vezetője látná el,
az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke látja el,
a jelenlegi intézményvezetők, mint tagintézmény-vezetők végeznék a munkát a továbbiakban,
az intézmény a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel jogosult rendelkezni,
az intézmény részben önállóan gazdálkodó szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete látja el,
gyermekek kötelező utaztatására – a tanuszoda kivételével - nem kerülne sor,
a jelenleg a feladat ellátására szolgáló ingatlanok, ingóságok térítésmentesen a Társulás új
intézményének használatába kerülnének, tulajdonjog változás nélkül,
az ingatlanok felújítása, karbantartása, az eszközök javítása, pótlása a tulajdonos
önkormányzatok feladata,
a tulajdonos önkormányzat fizeti meg a tulajdonában lévő ingatlanok rezsiköltségét,
a Társulás által fenntartott intézmény költségvetésének része az üzemeltetéssel kapcsolatos
további dologi és személyi és egyéb juttatások, azok járulékai,
a Társulás által fenntartott intézmény fenntartási költségeinek fedezete:
− közoktatási normatív állami hozzájárulás,
− kiegészítő közoktatási állami hozzájárulás,
− önkormányzatok hozzájárulása, mely az egyes székhely- és tagintézményre eső állami
támogatás által nem fedezett többletköltség alapján kerül megállapításra,
a közös fenntartással járó költségek levonása után fennmaradó kiegészítő normatíva felosztása
a kiegészítő normatíva igénylésére jogalapot biztosító önkormányzatok között
gyermeklétszám-arányosan történik, azzal, hogy a székhely település a felosztandó kiegészítő
normatíva gyermeklétszám alapján rájutó részének 50 %-ára jogosult, s az ezt követően
fennmaradó rész kerül elosztásra a rögzített elvek szerint az önkormányzatok között,
a Társulási Tanács köteles kikérni az önkormányzatok véleményét az intézményvezető
kinevezéséhez,
a Társulási Tanács köteles figyelembe venni az adott önkormányzat véleményét minden olyan
kérdésben, mely az adott önkormányzat költségvetését érinti,
a Társulási Tanács köteles figyelembe venni az alábbi kérdésekben az önkormányzatok
véleményét:
− SzMSz, pedagógiai, nevelési program jóváhagyása,
− intézményre vonatkozó költségvetés, pénzügyi beszámoló elfogadása, módosítása,
− csoportszámok meghatározása,
− álláshelyek számának meghatározása,
az SzMSz, a pedagógia, nevelési program kialakításakor törekedni kell arra, hogy a
tagintézmények a sajátosságaikat továbbra is fenntarthassák,
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete megkeresi az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulást, hogy a fent leírt átszervezés előkészítéséről – az érintett önkormányzatok bevonásával gondoskodjon.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben
az Adonyi Többcélú Kistérség által fenntartott intézmény útján történő közoktatási és szociális
alapszolgáltatási feladatok ellátására kapott kiegészítő normatíva naptári évre számított,
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatára jutó mértéke kevesebb, mint az iváncsai tanuszoda
igénybevételére az arra kötött megállapodás alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által
Iváncsa Község Önkormányzata részére fizetendő éves összeg, úgy a tanuszoda igénybevételében, a
szociális alapellátás és közoktatási alapellátás kistérségi szintű megoldásában résztvevő
önkormányzatok részvételével, és a résztvevő önkormányzatok érdekeinek figyelembe vételével
közösen felülvizsgálják a tanuszoda üzemeltetésére, a szociális és közoktatási feladatok ellátására
kötött megállapodásokat.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja
Kistérségi Tanuszodával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Elrendelte a név szerint
szavazást.
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 8 igen, 1 nem szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
430/2008. (XII.5.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete - amennyiben a 429/2008.(XII. 5.) Kt. számú
határozatban rögzített elvek szerinti, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartandó
közoktatási intézmény létrehozására vonatkozó elvi döntést legalább a kiegészítő normatíva
igényléséhez szükséges számú önkormányzat meghozza – az iváncsai tanuszoda igénybevételére
vonatkozó mellékelt megállapodást elfogadja, az abban leírt fizetési kötelezettséget vállalja, s
megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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18.18 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Jakus János

Kátai György
jegyzőkönyv-hitelesítők

