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amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. október 26. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Napirendi pontok:
1. Sződ Községért Közalapítvány tagjai lemondónyilatkozatának elfogadására vonatkozó
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A 2018. évi helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Csörög Község Önkormányzatának, a temető közös fenntartására vonatkozó
megkeresésének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5. A műfüves labdarúgópálya átadásával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak odaítélésével kapcsolatos megkeresés
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. Egyebek

Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő jelen van képviselő jelen van,
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, Papp István
és Erdélyi Balázs képviselők jelezték, hogy később érkeznek az ülésre, a képviselő-testület
határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi ponton belüli mely ügyek kerülnek
megtárgyalásra:


Bölcsődei étkezési térítési díjak megállapítása



Sződi Csupafül Óvoda-Mini Bölcsőde létszámbővítésével kapcsolatos határozat
meghozatala



A PM_OVODAFEJLESZTES-2017/7 azonosítószámú pályázat benyújtásával
kapcsolatos határozat meghozatala



A Sződi Hunyadi János Általános Iskola intézményvezetői kinevezésével kapcsolatos
határozat meghozatala

Hertel László: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk a
kiegészített napirendi pontok elfogadására vonatkozóan. A képviselők a napirendi pontokat 4
igen szavazattal elfogadják. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a
sorrend alapján Dávid Tamás képviselőt javaslom. A képviselő-testület 4 igen szavazattal
Dávid Tamás képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
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1. Sződ Községért Közalapítvány tagjai lemondónyilatkozatának elfogadására vonatkozó
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Alapítvány elnöke az elmúlt ülésen
bejelentette, hogy a tagság nem kíván tovább az alapítványban közreműködni. Benyújtották írásban
is lemondásukat, melyet a testületnek határozattal el kell fogadnia. Ezt követően lehet a
Cégbíróságon a megszűnést kezdeményezni. Ezzel kapcsolatosan egyeztetett a jegyzőasszony az
ügyvédnővel.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az ügyvédnő tájékoztatott, hogy mi legyen a határozat tartalma,
illetve a polgármester úrnak meghatalmazást kell adnia, hogy az alapítvány megszűnésével
kapcsolatosan Ő el tudjon járni.
Puskás Szilveszter: Akkor ez már az alapítvány megszűnését jelenti, mert a napirendi pont nem ezt
tartalmazta?
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: Igen, csak ma sikerült egyeztetni az ügyvédnővel.
Hertel László: Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni.
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a lemondás elfogadására vonatkozóan. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Községért
Közalapítvány megszűntetés megállapítására irányuló eljárást kezdeményezzen. Tekintettel
arra, hogy a kuratórium bejelentette, hogy a Sződ Községért Közalapítvány három éven át célja
megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.
A kuratórium valamennyi tagja és az elnök bejelentette, hogy megbízatásukról lemondanak. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljeskörűen eljárjon.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Puskás Szilveszter: A jegyzőasszonyt felé lenne egy kérésem. A Sződiek Híradója téli számában
tájékoztatni kellene időben a lakosságot, hogy a Sződ Községért Közalapítvány részére 2018-ban már
a jövedelemadó 1 %-t nem lehet felajánlani, illetve, hogy milyen további sződi szervezetek működnek,
melyek szívesen fogadnák a felajánlásokat.
2. A 2018. évi helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium megküldte a
2018 évi helyi adónemek adómaximum értékeit. Ezt a tájékoztatást a képviselők részére is
megküldtük. A mai ülésen az adók módosításáról nem kell dönteni, csak tájékoztatásként szerepel a
napirendi pontok között. Az adók módosításáról a novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalunk
majd.
Részletesen ismerteti a jelenlegi helyi adók mértékét.
Új adónem bevezetését nem javasolnám. Két módosítást javaslok. Az egyik az építményadóra
vonatkozik.
A községben egyre több építési telket vásárolnak meg cégek, amelyekre lakóházat építenek és azt
vagy értékesítik, vagy pedig használják. Ezek a cégek nem alanyai a magánszemélyek kommunális
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adójának, és iparűzési adót sem fizetnek. Ezért az építményadó rendeletet kell úgy módosítani, hogy
ezek a cégek se mentesüljenek az adófizetési kötelezettség alól.
A másik változás a kommunális adó mértékének emelése lenne. Az adókkal, térítési díjakkal
kapcsolatosan a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülést fog november hónapban tartani.
Az ülésre megérkezett Papp István képviselő, a képviselő-testület létszáma 5 főre módosul.
3. Csörög Község Önkormányzatának, a temető közös fenntartására vonatkozó
megkeresésének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Csörög Község Önkormányzatának levelét – amely a temető közös üzemeltetése iránti
kérelmét tartalmazza- megküldtük a képviselők részére. Sződ Község Önkormányzata 2006. április 01.
napján vette át a temető üzemeltetését, előtte megkerestem a csörögi önkormányzaton azon javaslattal,
hogy közösen üzemeltessük a temetőt. A válasz lényege azt volt, hogy a temető üzemeltetéséhez
anyagilag nem járul hozzá. Ez azt eredményezte, hogy a megállapítottuk a temető üzemeltetéséhez
szükséges szolgáltatási díjakat, melynek lényege az volt, hogy a sződi lakosok önkormányzati
támogatásban részesületek, és azok, akik nem sződi adófizetők, azoknak a teljes szolgáltatási díjat kell
megfizetni. Azóta önkormányzatunk jelentős fejlesztéseket hajtott végre a temetőben.
Részletesen ismerteti az üzemeltetésre vonatkozó kimutatást.
Erdélyi Balázs képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul.
A csörögi lakosok jelenleg úgy veszik igénybe a temetői szolgáltatásokat, hogy kifizetik a szolgáltatás
támogatás nélküli díját, lehetőségük van támogatást kérni a csörögi önkormányzattól.
.
Az előterjesztett számítások fejlesztéseket nem tartalmaznak. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
javaslataikat.
Juhász István: Én furcsállom, hogy a csörögiek ezt kérik önkormányzatunktól, mert amikor kérte a
sződi önkormányzat hozzájárulásukat a ravatalozó építéséhez, akkor teljesen elzárkóztak ezelől. A
temető a mi falunké, mi tartjuk rendben. Nem látom annak nagy értelmét, hogy közösen üzemeltessük
a temetőt, de amennyiben a többség úgy dönt, hogy közös üzemeltetés legyen, akkor elfogadom.
Papp István: Azt gondolom, hogy a csörögi önkormányzattal már több esetben volt probléma az
oktatási intézmények beruházásával fejlesztési beruházásaival, illetve működtetésével kapcsolatosan.
Az oktatási intézmények közös üzemeltetésekor sem ment zökkenőmentesen az elszámolás.
Erdélyi Balázs: Miért pont most kérik ezt?
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Mert a Pest Megyei Kormányhivatal bekérte az önkormányzatoktól
a temető üzemeltetésére vonatkozó rendeleteket. A Csörögi önkormányzat nem rendelkezik temetővel,
de valamilyen formában biztosítaniuk kell a lakosság részére a temetői szolgáltatásokat. Ezzel
kapcsolatosan valamelyik önkormányzattal szerződést kell kötniük.
Papp István: Amennyiben semmi nem kényszeríti önkormányzatunkat a közös üzemeltetésre, akkor
nem gondolom, hogy szerződést kellene kötnünk a csörögi önkormányzattal.
Juhász István: Bármelyik környező önkormányzatot meg tudják keresni.
Erdélyi Balázs: A múltbeli tapasztalatok nem támasztják alá a közös üzemeltetést.
Puskás Szilveszter: Ebben a levélben egyet kér a polgármesterasszony, mégpedig azt, hogy kezdődjön
el a tárgyalás a temető közös üzemeltetésére vonatkozóan. Kérem a polgármester urat, hogy kezdje
meg a tárgyalást a polgármesterasszonnyal, és a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet.
A képviselő-testület egyetért az alpolgármester úr javaslatával.
Hertel László: Természetesen eleget teszek a képviselő-testület felkérésének.
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4. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A tornaterem és a régi polgármesteri hivatal felújítása folyamatban van. Sajnos
akadoznak a munkálatok. A tornaterem tetőszerkezetére a napelemek beépítésre kerültek, még az
átadás-átvételi eljárásra nem került sor. A régi polgármesteri hivatalban megálltak a munkálatok, mivel
a kivitelezésnél problémák merültek fel. Jelenleg ezeknek a problémáknak a megoldásán dolgoznak.
A futókőrhöz az anyagot leszállították, még a gumiborítás elhelyezésére nem került sor.
A templom felújítása is lassan halad, a kivitelező tájékoztatása alapján határidőre elkészül a beruházás.
Jelenleg az előkészületi munkálatok folynak. Ezek az ablakok gyártása, tetőszerkezet elemeinek
gyártása, bádogos munkák előkészítése.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a tavasszal benyújtott, a fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó
pályázaton önkormányzatunk 28.172.792.- forint támogatást nyert el. A pályázat keretén belül
tetőfelújítása. a rendelő nyílászáróinak cseréjére, külső hőszigetelésére, és fűtéskorszerűsítése
kazáncserével és burkolatok felújítására kerül sor.
A beruházást még ebben az évben be kell fejezni. A projekt menedzserrel felvettük ezügyben a
kapcsolatot.
Az óvoda és az óvodai udvar fejlesztésére vonatkozóan pályázat került benyújtásra, a pályázat értéke
147.503.248.-forint. A pályázat nem tartalmazza a konyha felújítását.
A korábban benyújtott fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázat, amely tartaléklistára került,
végül eredményes volt, ezért az ismételten benyújtott, a fogorvosi rendelő épületfelújítására vonatkozó
pályázatunka visszavonjuk.
Az ipari park pályázaton nem nyert az önkormányzat, de valószínű, hogy újra be lehet nyújtani.
Kis módosítással ismételten be fogjuk nyújtani.
A Rákóczi utca belterületi csapadékvíz elvezésének kiépítésére vonatkozó pályázatot nem tudtuk
benyújtani, mert a határidő lejárta előtt a pályázatot lezárták. A tervek elkészültek, amint ismételten
kiírásra kerül a pályázat, abban az esetben ismételten be fogjuk nyújtani.
Pályázatíróink dolgoznak a plébánia nyílászáróinak cseréjére vonatkozó pályázati anyag
összeállításán.
5. A műfüves labdarúgópálya átadásával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a műfüves labdarúgópálya ünnepélyes átadás
időpontjáról az előző ülésen már döntött a testület. A meghívókat a képviselők megkapták.
(ismerteti az átadási ünnepség részleteit)
Több elképzelés merült fel az ünnepélyes átadást illetően. Azonban az idő rövidsége nagyon
behatárolta a lehetőségeket. A képviselő-testület tagjaival és a Sport ügyekért felelős tanácsnok úrral
egyeztettem és végül abban maradtunk, hogy meghívjuk a kispályás labdarúgásban legrégebben
résztvevő labdarúgókat, és rajtuk kívül még három helybeli csapatot.
Írtunk egy kisérő levelet az idősebb meghívottak részére, hogy az, aki nosztalgiázni szeretne, és ki
szeretné próbálni a műfüves pályát, hozzon magával felszerelést. Ezt követően látnánk Őket vendégük
a Faluházban. A többi résztvevő és érdeklődőt a helyszínen vendégelnénk meg.
Juhász Istvánt a sport ügyekért felelős tanácsnokot szeretném felkérni, hogy az ünnepségen
megrendezendő labdarúgó tornára a csapatokat szíveskedjen megkeresni, és felkérni a
közreműködésre. Kérem, hogy ezzel kapcsolatosan személyesen is egyeztessünk.
Kérem, hogy akinek a rendezvénnyel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen jelezni.
Puskás Szilveszter: A Falunapon is mindig van labdarúgó mérkőzés. Nem lehetne egy falunapi
programként összehozni egy olyan mérkőzést, ahol a régi és az aktív focisták játszanának egymással?
Juhász István: Én úgy gondoltam, hogy a régi csapatot, amelyből már csak 25 fő él, meg kellett volna
hívni az átadási ünnepségre. Azonban a polgármester úr javasolta, hogy más formában szervezzünk
találkozót részükre. A régi kispályás játékosok összehívását nem tartom jónak. Viszont azt jónak
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tartom, hogy három csapatot hívjunk meg. A mérkőzést én szívesen levezetem. 30 főről lenne szó, és
javaslom, hogy a résztvevőknek adjunk emléklapot.
Hertel László: Az alpolgármester úr javaslatát támogatom, csak nem a Falunapon, mivel ott rendkívül
zsúfolt a program. Viszont a jelenlegi labdarúgócsapattal közösen rendezhetnénk egy ünnepi évvégi
zárórendezvényt, melyre meghívhatnánk a régi labdarúgókat is. Ennek előkészítését a sport ügyekért
felelős tanácsnok úrral – amennyiben a képviselő-testület egyetért vele- elkezdenénk.
A képviselők egyetértenek az elhangzott javaslatokkal.
6. Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak odaítélésével kapcsolatos megkeresés
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Pest Megye Önkormányzata
sporttevékenységekkel kapcsolatosan több díjat alapított. A Pest Megye Közgyűlésének Elnöke
megkereste önkormányzatunkat, - mely megkeresését megküldtünk a képviselők részére is - hogy a
képviselő-testület javaslatot tehet különböző díjak tekintetében. A kitüntetéssel kapcsolatosan
Kolumbán Attila személye merült fel, akinek a munkásságát tartalmazó nacionálét szintén
megküldtünk a képviselők részére.
A díjak odaítélése tekintetében határidők kerültek meghatározásra. (részletesen ismerteti a díjra való
javaslattételi határidőket). Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Juhász István: Az el kell ismerni, ha nem volna az Attila, akkor ennyi sportoló gyermek sem volna.
Papp István: Én érdeklődtem, népszerű a szülők körében, a gyerekek szeretik Őt.
Puskás Szilveszter: Én messzemenőkig támogatom Kolumbán Attila kitüntetését. Évek óta szervezi
községünkben a mezei gyermek futónapot. Az idén is több mint 1000 fő nevezett be a versenyre. Ha ő
ezt nem szervezné meg, akkor nehezen találnánk olyan személyt, aki ezt felvállalná. Attila által
végzett sport tevékenység Sződ jó hírét kelti, mely településünknek akár anyagi előnyöket is jelenthet.
Egy probléma van, mégpedig az, hogy amelyik díjra javasolni lehetne, annak a díjnak az ajánlási
határideje sajnos már lejárt.
Hertel László: Amikor én a díjazás lehetőségéről tudomást szereztem, már akkor is lejárt a határidő.
Én is támogatom az elismerés ajánlását, mivel erről már lecsúsztunk, jövő évben figyelemmel fogjuk
kiséri a felhívást, hogy időben az ajánlásunkat meg tudjuk tenni, mer Kolumbán Attila rászolgált erre a
díjra. Van-e további észrevétel, javaslat?
Dávid Tamás: Tapasztalatból azt tudom elmondani, hogy a gyermekek nagyon ragaszkodnak hozzá.
Színvonalas tornákra viszi a csapatokat. Nemcsak sportot ad át a gyerekeknek, hanem nevelést is.
Hertel László: A jövő évben javasolni fogjuk a testnevelési és sportdíj elnyerésére.
A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával.
7. Egyebek


Bölcsődei étkezési térítési díjak megállapítása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a
képviselő-testület elé. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: 2017/18 nevelési évtől a Sződi Csupafül Óvoda-Mini Bölcsődébe
járó bölcsődés korú gyermekek napi négyszeri étkezési térítési díjának meghatározása szükséges a
számlák kiállításához.
Jelenleg 6 fő bölcsődés korú gyermekből 4 fő ingyenes étkező, 2 fő, akit érint a térítési díj fizetés. A
jelenleg előterjesztett összeg az óvodás korú gyermekek napi háromszori étkezési díjával azonos, azaz
bruttó: 468.- forint/nap. A novemberi testületi ülésre az élelmezésvezető és a gazdasági vezető
javaslatot tesz a 2018 évi étkezési térítési díjak módosítására. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben
kérdés merül fel az előterjesztéssel kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni.
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Hertel László: Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk meg az étkezési térítési díjakról szóló
rendelet módosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal
módosítja az alábbi rendeletet.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 19/2003 (XII.04.)
SZÁMÚ, AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELÉTNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 16/2017.(X.26.) SZÁMÚ RENDELETE
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2003. (XII.04.) számú, Az étkezési térítési
díjakról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Sződi Csupafül Óvoda-Mini Bölcsőde létszámbővítésével kapcsolatos határozat
meghozatala

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy minden olyan intézménynek, amelynek az
alkalmazotti létszáma meghaladja a 25 főt, rehabilitációs járadékot kell fizetnie, amennyiben nem
alkalmaz legalább egy fő csökkent munkaképességű munkavállalót. Esetünkben jelenleg a Sződi
Csupafül Óvoda-Mini Bölcsőde az egyetlen ilyen intézmény, ahol az intézményi létszám 30 fő. Most
lehetőség van egy csökkent munkaképességű személy támogatott alkalmazására, 9 hónapig. Ez annyit
jelent, hogy az alkalmazandó személy munkabérének kifizetése, és munkáltatót terhelő járulékok
támogatott foglalkoztatás keretében nem az intézményt terhelik. Ezért mindenképpen szükséges az
intézmény alkalmazott létszámát bővíteni, és így kerülhet sor a csökkent munkaképességű személy
alkalmazására. Erre vonatkozóan egyeztettem az intézményvezetővel. Kérem a képviselőket, hogy
mondják el véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk az intézmény létszámbővítésére
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Csupafül ÓvodaMini Bölcsőde alkalmazotti létszámát 1 fő státusszal bővíti, így az alkalmazotti létszám 30 főről
31 főre módosul.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A PM_OVODAFEJLESZTES-2017/7 azonosítószámú pályázat benyújtásával
kapcsolatos határozat meghozatala
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Hertel László: A 4. napirendi pontban már említésre került az óvodafejlesztésre benyújtott pályázat. A
pályázat benyújtásra került, azonban szüksége meghozni a határozatot az 5 %-os önrész biztosítására
vonatkozóan. Ez az összeg max. bruttó 8.000.000.- forint lenne. (részletesen ismerteti a pályázati
anyagot) Kérem, hogy akinek kérdése van, szíveskedjen és jelezze.
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
úgy
határoz,
hogy
a
PM_OVODAFEJLESZTES-2017/7 azonosítószámú, Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében c. pályázaton részt kíván venni.
A beruházás teljes összege bruttó: 147.503.248.-forint.
A beruházás 95 %-os támogatottságú, az 5 %-os önrészt max. bruttó: 8.000.000.- forint erejéig
Sződ Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Sződi Hunyadi János Általános Iskola intézményvezetői kinevezésével kapcsolatos
határozat meghozatala

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződi Hunyadi János Általános Iskola
igazgatójának 5 éves kinevezése 2018-ban lejár. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzatot megkereste a
Váci Tankerületi Központ, hogy a képviselő-testület véleményezze azt, hogy az intézményvezető
pályázati kiírás nélküli újabb 5 évre szóló intézményvezetői megbízását támogatja-e. Azt tudni kell,
hogy az igazgató úr 2019-ben eléri a nyugdíjkorhatárt. Megkérdeztem az intézményvezetőt, hogy
nyugdíjba kíván-e vonulni, de még jelenleg nem tudott egyértelmű választ adni.
Javaslom, hogy most még ne döntsön a testület, mivel nyilatkozni az ügyben november 14-ig kell. A
Tankerület igazgatójával is egyeztetni fogok ezzel kapcsolatosan.
A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával.
Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy az Intézményi Tanácsot is kérdezzük meg.
Hertel László: Ennek nincs akadálya. A következő ülésen tájékoztatni fogom a képviselőket az üggyel
kapcsolatosan.
Egy dolgot szem előtt kell tartani. A képviselő-testületnek az a feladata, hogy a község minél
magasabb szintű oktatásának érdekét tartsa szem előtt, és ennek figyelembevételével tegyen javaslatot
az intézményvezetővel kapcsolatosan. Élni kell az ajánlás lehetőségével. A Tankerület igazgatója
jelezte, hogy az önkormányzat ajánlását a kinevezésnél nagymértékben figyelembe fogja venni.
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Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont
nincs, amennyiben további hozzászólás nincs, az ülést 20.55 órakor bezárom.

--------------------------------------------Hertel László
polgármester

--------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Dávid Tamás
jegyzőkönyvhitelesítő
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