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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. május 22-én, 18 órakor  
               megtartott, összevont testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Községi Klubház. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                                                                        
                         Balaskó György,  Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,  
                         Erdélyi Sándor, Hegedűs György, Kun Szilárd és 
                         Laczkó József  képviselők. 
                          
Igazoltan vannak távol: 
                         Bartucz Attila alpolgármester, 
                         Szántai Linda képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Wenhardt Lászlóné mb. jegyző, 
                          Dr. Kovács Dénes aljegyző, 
                          Tóth Gábor iskolaigazgató, 
                          Horváth Imréné óvodavezető. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 
Külön is köszönti a tápiószentmártoni Képviselő-testületet, Czerván György országgyűlési 
képviselőt, Tápiószentmárton alpolgármesterét, Bodor Ferenc oktatási szakértőt, valamint a 
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulástól jelen lévő Kökényesi Hajnalkát,  az ülést 
megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 7 fő képviselő jelen van, 
így az ülés határozatképes.  A polgármester elmondja, Tápiószentmártonnal az összevont 
testületi ülésre a közös intézményfenntartói társulás létrehozása ügyében került sor.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni  Dávid Kornélia Anikó és 
Erdélyi Sándor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          91/2008./V.22./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                          Kornélia Anikó és Erdélyi Sándor képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./ Intézményfenntartói társulás létrehozása 
2./ Egyebek 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         92/2008./V.22./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Intézményfenntartói társulás létrehozása. 
            Előadó:  Wenhardt Lászlóné mb. jegyző elmondja, három település összevont ülésére 
                           készültünk, de Tápiószecső úgy döntött, hogy a társulásban nem kívánnak  
                           résztvenni. Így a két település tanulólétszáma 947 fő, plusz támogatásként 
                           55-56 millió Ft-tal számolhatunk. Az intézményfenntartói társulás eljárási 
                           rendjének lépéseit be kell tartanunk. A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                           Társulás segítséget nyújtott a normatíva hozzájárulás kidolgozásában. Az 
                           intézményfenntartói társulásnak megállapodást kell kötni a Kistérségi Tár- 
                           sulással, mert van olyan támogatás amihez csak a kistérség juthat hozzá. 
                           Szakmai és egyéb vonatkozásban egyetértés szükséges, nagyon szoros a 
                           határidő, július 5-ig a MÁK-hoz jelenteni kell. 
 
Tóth János Tápiószentmárton polgármestere elmondja, Képviselő-testületük tárgyalta az 
intézményfenntartói társulás létrehozását, élve a jogi lehetőségekkel szeretnének belevágni a 
közös feladatellátásba. A költségvetési törvényben szerepel hogy lehet plusz támogatáshoz 
jutni. A dolgunk az anyagi forrás megszerzése, amelyre a törvény lehetőséget biztosít. Nem 
kevés pénzről van szó, a támogatások szűkösnek bizonyulnak, szükség van a plusz forrásra. 
Fontosnak tartják, hogy a társulásban az intézmények legnagyobb önállóságukat tartsák meg. 
Az együttműködési megállapodást, alapító okiratot megszerkesztik, ezután kerülhet sor a 
pedagógiai program kidolgozására. 
 
Dr. Samu János polgármester úgy gondolja, többször elismételtük, az anyagi lehetőségek 
kihasználása a lényeg. Két település hozza létre a közös fenntartású intézményt, egyik 
tagintézmény lesz, a gesztor települést ki kell jelölni. Tápiószecső elvi kérdést csinált abból is, 
hogy ki legyen a gesztor település, de a legkisebb település jogán juthat a nagyobb település 
támogatáshoz. A közös fenntartású intézményt egy intézményvezető vezeti, akit egy évre lehet 
megbízni, majd pályázat útján lehet kinevezni. Célszerű a gesztor településre kormányozni a 
gazdálkodási feladatokat ellátó személyeket. Szakértőkkel is fel kell venni a kapcsolatot. A 
döntés után a jegyzők feladata a szükséges menetrend összeállítása, a fórumok összehívása, 
egyeztetés. A szakértői munka 500 eFt-ba kerülne. Azt, hogy meddig működhet ez a rendszer 
nem lehet tudni, de ki kell használni a jelenlegi lehetőségeket. 
 
Tóth János Tápiószentmárton polgármestere elmondja, a szakértő kérdésében nem értenek 
egyet, nem győzte meg őket a szakértő. Az a véleményük, hogy az alapdokumentumokat a 
jegyzők elkészítik, és a legvégén kell csak a szakértő, aki véleményezi, így 100 eFt költsége 
lesz. 
 
Wenhardt Lászlóné mb. jegyző elmondja, két település maradt, rendelkezésre áll Mende-Úri 
települések intézményfenntartói társulásának dokumentumai. Úgy gondolja különösebb 
szaktudás nem kell, kontrolálni kell a jogszabályokat. A két településnek kell megegyezni az 
egyéb kérdésekben, amelyet megállapodásban kell rögzíteni. 
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Kollár János tápiószentmártoni képviselő azt szeretné megtudni, Tápiószecső mivel 
indokolta, hogy nem akarnak társulni, így új helyzet állt elő.  Arról is szeretne érdeklődni, 
hogy a fórumokat nem előbb kellett volna megkérdezni, mi a véleményük a társulásról. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, Tápiószecső akart lenni a gesztor település. A 
Képviselő-testület jórésze pedagógus, így ellenvéleményüket ki tudják fejezni. 
 
Bodor Ferenc oktatási szakértő résztvett a tápiószecsői testületi ülésen, úgy érzi más 
problémák vannak, testületen belüli nem egyetértésről van szó. A pedagógusokat sikerült 
meggyőzni, de úgy gondolja a polgármester későn tájékoztatta a testületet. Az oktatási, 
pénzügyi bizottság leszavazta a társulást, de a testületi ülésen megváltozott véleményük, 6:3 
arányú döntéssel azonban mégis a csatlakozás ellen döntöttek.  Mivel Tápiószecső 
visszalépett, a finanszírozás kevesebb lesz, a normatíva a tanulólétszám arányában van. 
 
Tóth János tápiószentmárton polgármestere elmondja, Tápiószecső a víziközmű társulat 
megalakulását sem szavazta meg. A fórumoknak akkor kell megszavazni az ügyet, ha tudjuk 
mit akarunk csinálni. Először együttműködési megállapodás kell, a konkrét anyag kell a 
véleményeztetéshez. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az első feladat eldönteni az intézményfenntartói 
társulás létrehozását. Ha nem hozzuk létre a társulást, azzal a pénzzel kell gazdálkodni ami 
van, ha lesz társulás plusz forráshoz jutnak az önkormányzatok. Az előkészítés szakértő 
feladata, de ha úgy döntünk a jegyzők feladata lesz. Bodor Ferenc oktatási szakértő szerepe, 
hogy a rendelkezésre álló összeg felhasználása érdekében tegyen javaslatot a 
létszámgazdálkodásra. Az intézményeknek nem lesz sokkal jobb a társulással, de az 
intézmények fenntartására fordított összeget nem kell az önkormányzatoknak máshonnan 
elvenni. Ki kell használni a lehetőséget. El kell dönteni, a két testület akarja-e a közös 
fenntartást, ha igen bízzuk meg a jegyzőket az előkészítő munkákkal, a szükséges 
dokumentumok elkészítésével.  
 
Czerván György országgyűlési képviselő, Tápiószentmárton alpolgármestere elmondja, mint 
települési képviselő véleménye, ne foglalkozzunk a nem társulók okaival, mi döntsünk az 
ügyben. Akarjuk vagy sem erről kell dönteni, az anyagi szempontokat kell nézni, milliókról 
van szó. Ha egy évre szól a társulás, azt kell mérlegelni, az önállóság legkisebb sérülésével.  
Az elvi döntést támogatni fogja, ha úgy látjuk a társulásból bármikor ki lehet lépni. 
 
Erdélyi Sándor képviselő véleménye szerint a szervezetekkel való egyeztetés fontos dolog, 
nem mindegy ezek ellenére, vagy együttműködve fogjuk a társulást létrehozni, működtetni. A 
döntés, felelősség a Képviselő-testületé, a község működtetését kell szem előtt tartani. Nagyon 
fontos a bizalom kérdése, egymás iránt a testületek bizalma kell, reméli ez pillanatnyilag meg 
van. Fontosnak érzi az egyenlőség kérdését, ez független a települések nagyságától tanulók 
létszámától. Az önálllóság mindkét község érdeke, ezt úgy gondolja nem kell feladni. Egy 
dologban vitatkozna, hogy az iskolának nem lesz jobb, reméli jobb lesz. A költségvetés 
készítésekor olyan dolgokat kellett kihúzni, hogy szinte szégyenkeztünk, a legalapvetőbb 
dolgokat nem tudjuk biztosítani. Ebből a pélnzből kell hogy jusson ezekre, az oktató-nevelő 
munka fejlesztése kell hogy előnyt élvezzen. A maga részéről támogatja a társulást. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgatónak aggálya van az intézményfenntartó társulással kapcsolatban,  
új intézmény jön létre, ez tudja-e ugyanazt az ellátást biztosítani a beíratkozott gyermekeknek. 
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A tápiósági iskolában a szakos ellátottság jó, technika szakos tanár nincs. A 
feladatfinanszírozásra a normatíva kevés, az önkormányzat 30 millió Ft-ot tesz mellé. Biztos 
benne, hogy a társulással az iskolának nem fog több jutni. Sajnos a pedagógus létszámot 
csökkenteni kellett, a gyereklétszám ugyanannyi, ezáltal nagy a leterheltség és ez a színvonal 
csökkenését eredményezi. 
 
Kiss Erika  tápiószentmártoni képviselő elmondja, a bizottság megtárgyalta a társulás 
lehetőségét, a kettősség érzése merült fel. A szükségességet nem vitatják, az önkormányzat 
érdekeit képviselni kell, ésszel igent mondanak. Javasolják az elvi döntést meghozni, ha a 
szakmaiság megfelelő módon kerül rögzítésre úgy tudják elfogadtatni. Megfelelően kell az 
érintettekhez vinni. a pedagógusokat kell elsősorban megnyerni. 
 
Wenhardt Lászlóné mb. jegyző elmondja, a tervezetet elkészítik, javasolja 1-2 pontban 
alternatívák legyenek. A tervezetet véleményeztetjük, ezután tárgyalják meg a testületek. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, egyetért azzal, hogy nem mindegy az előterjeszté 
hogyan kerül a fórumok elé és az sem mindegy, hogy ráerőszakolt döntést hozunk vagy nem. 
Javasolja mindkét testület hozzon elvi állásfoglalást a szándék kifejezésésre, a közös 
intézményfenntartói társulás létrehozására. Az előkészítő munkák legyenek a jegyzők 
feladata. Az anyag ismeretében, a fórumokkal történő véleményeztetés után a két testület 
ismételten tartson összevont ülést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                93/2008./V.22./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                                                kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy Tápiószent- 
                                                                márton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- 
                                                                testületével az oktatási, nevelési intézményeiket közös 
                                                                fenntartású intézményként összevonják.  
                                                                A Képviselő-testület a feladat előkészítésével a két 
                                                                település jegyzőjét bízza meg. 
 
                                                                Határidő: folyamatos. 
                                                                Felelős:   Wenhardt Lászlóné, 
                                                                                Dr. Kovács Dénes.   
 
 
2./ E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi 
         pontjait: 
 
        2008. május 29. 17 óra 
 
       N a p i r e n d: 
       1./  Költségvetési tájékoztató 
       2./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Alapító Okirat módosításának elfogadása 
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       3./  Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata Alapszabályának 
             elfogadása 
       4./  Tápióság Község Dr. Papp Károly Díj alapításáról és adományozásáról szóló 
             rendelet megalkotása 
       5./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 94/2008./V.22. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület következő ülését 2008. május 
                                                                 29-én, 17 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20 órakor bezárta. 
 
 
 
                                                                       Kmf. 
 
 
 
                   Wenhardt Lászlóné                                              Dr. Samu János 
                        mb. jegyző                                                        polgármester 
 
 
 
 
                              Dávid Kornélia Anikó                Erdélyi Sándor 
                                                    jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 


