
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 12/2012. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. május 2-án (szerdán) 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott rendkívüli ülésérıl 

 
 

Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. 
Fekete Károly, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó 
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Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Kecskeméti Róbert szakértı, Hanek 
Gábor szakértı 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 10 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Alattyányi István képviselı úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A Képviselı-
testület ülését megnyitom. 
 
A meghívóban egy napirendi pont szerepel, ennek megfelelıen szavazásra teszem fel a 
napirendi pont elfogadását. 
 

116/2012. (V.02.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium fenntartási jogának átengedésére a 
Váci Egyházmegye részére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium fenntartási jogának átengedésére 
a Váci Egyházmegye részére  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elmúlt idıszakban több tárgyalás is volt a témában, eleinte úgy 
tőnt, hogy megfeneklenek a tárgyalások, de a napokban történtek új fejlemények. A 
szándéknyilatkozatok végeredményét ismerve az egyház képviselıi, azaz az egyik 
egyházmegye vezetıje mindenáron egy iskolát szeretett volna megnyerni az ügynek, még 
azon az áron is, hogy felforgatta volna az összes pedagógiai alapelvet, ami mőködik a 
településen. Azt gondolta, hogy az összes két igen választ adót egy iskolába kell 
csoportosítani, ha az önkormányzat kiürít egy iskolát, akkor átveszik fenntartásra. Erre az 
önkormányzat nem volt hajlandó, a hivatalos kommunikáció során leírtuk, hogy várjuk az 
egyházmegye hivatalos álláspontját. Idıközben beszéltem a püspök atyával személyesen is, 
aki elmondta, nem akarja, hogy baj legyen a két egyházközség közötti feszültségbıl. 
Hétvégén addig értékelték a helyzetet, míg elfogadták az önkormányzat álláspontját. Az 
önkormányzat változatlanul azt tartja, hogy egy komplex iskolát vehet át Vecsésen. Hosszú 
távon, felmenı rendszerben ki lehet alakítani azokat a pedagógiai elveket, amelyekhez az 
egyházmegye ragaszkodik. Természetesen már a belépéskor is vannak bizonyos alapelvek, 
melyeket el kell fogadni. Sıt lehet, hogy lesz ima, vagy lehet, hogy majd kéthavonta még 
misére is el kell menni, ez benne van, de semmi olyan feltételt nem támasztottak a 
megbeszélésen, ami abba az irányba mutatna, hogy lehetetlen lenne ez a dolog. Sıt elınye is 
van az egyházi iskolának. Az egyházi kiegészítı normatíva elég komoly összeg, ami az 
oktatási színvonal fenntartását biztosítani látszik. Az egyházi normatíva mellett a nemzetiségi 
kiegészítı normatívát is igénybe lehet venni, hogyha ezt a feladatot továbbra is végzi az 
intézmény. A képviselı-testület felhatalmazása alapján tudjuk megkezdeni az együttmőködési 
megállapodás kidolgozását. Az iskola részére egy újabb szándéknyilatkozatot küldtünk meg, 
ami most már egyértelmően fogalmaz, akarják ide járatni a szülık gyermekeiket, ha egyházi 
iskola lesz, igen vagy nem. Mindenkinek nyilatkozni kell errıl, akik nem szeretnék, reméljük 
kevesen lesznek, azoknak elsı körben helyet kell biztosítani itt Vecsésen. Az iskola neve is 
maradhat, csak benne kell legyen, hogy Római Katolikus iskola. A köznevelési megállapodást 
is meg kell kötni, hogy hogyan, milyen tartalommal ez egy másik kérdés. Ha május 31-ig 
sikerül benyújtani a szükséges papírokat, akkor az önkormányzat tulajdonosa marad az 
iskolának, kérdés, hogy milyen feladataink lesznek ezzel kapcsolatosan. Tartottunk egy 
megbeszélést is az egyházak képviselıivel, iskolaigazgatókkal és képviselıkkel közösen. El 
kell döntenünk, hogy elinduljunk ezen az úton és átadjuk egyházi fenntartásba az iskolát, 
avagy sem. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a vagyonnal, marad az önkormányzatnál vagy 
elviszi az állam. 
 
Pável Béla alpolgármester: szeretném megkérdezni a jelenlévı iskola igazgatónıjét, hogy az 
iskola támogatja ezt az elképzelést vagy sem? 
 
Csík Józsefné Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatónıje: az elsı 
szándéknyilatkozat eredményének a birtokában vagyunk még csak, amit mindenki ismer. Úgy 
gondolom, hogy a nevelık nagy többsége egyetért vele, a diákoknál is az alsó tagozatosok 
szinte teljes egészében, felsıben vannak, akik nem, gimnáziumból rengeteg 
szándéknyilatkozatot nem kaptunk vissza. Most péntekig vissza kell hozni mindenkinek 
szülıi aláírással a mostani szándéknyilatkozatot.  
 
Oláh László képviselı: jelen pillanatban akkor úgy néz ki, hogy az egyház kompletten 
átvenné az iskolát. Mi van akkor, ha az iskolában jelentısen lecsökkenne a gyereklétszám, 
ezáltal nem tudná fedezni a normatíva a mőködési költségeket, megéri majd így is 
fenntartani? 
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Szlahó Csaba polgármester: úgy látjuk, hogy az egyházi kiegészítı normatíva, ha így marad 
az olyan összeg, amibıl kényelmesen lehet mőködtetni az iskolát. Hogy milyen igazgatási 
költséget fognak levenni a 224 ezer forint plusz normatívából azt nem tudjuk. Ha a 
nemzetiségi normatívát is megkapják, amit még nem tudunk pontosan, mert nem néztünk 
utána, de akkor csökkentett gyereklétszámmal is mőködtethetı lesz. Nem félek attól, hogy az 
egyházi fenntartás miatt jelentısen csökkenne a gyereklétszám.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a megbeszélésen szó volt arról is, hogy azok helyett a tanulók 
helyett, akik az egyházi fenntartás miatt nem akarnak az iskolába járni, lehetıség lesz más 
vecsési iskolából gyereket átvenni.   
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ha a testület így elfogadja a határozati javaslatot, még egy 
döntést hoznia kell a képviselı-testületnek elé, ahol már részletesen ott lesz a megállapodás és 
a különbözı szakvélemények, a Német Nemzetiségi Önkormányzat véleménye, alkalmazotti 
közösség, szülıi szervezet véleménye. Ezeket a dokumentumokat kell elkészíteni. Várjuk az 
egyház hivatalos nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy tényleg átveszi az iskolát 
fenntartásra. Az új köznevelési törvény hatálya alól természetesen nem tudja kivonni magát az 
egyházi fenntartású iskola sem, tehát ugyanúgy a pedagógus létszám leépítés, a kötelezı 
óraszám emelkedés érvényes lesz az egyházi fenntartású iskolára is, de nagy valószínőséggel 
valamilyen szinten az iskola ebben a formában és profilban megmaradhat.  
 
Csík Józsefné Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatónıje: úgy gondolom, 
hogy az iskola nyer azzal, ha ezt a megállapodást sikerül megkötni. Azzal kapcsolatosan 
nincsenek információink, hogy mi lesz azokkal az iskolákkal, melyek gimnáziumok és 
általános iskolák is egyben, mint mi. Nem tudunk arról sem, hogy mi lesz a nemzetiségi 
iskolákkal, ilyen formában maradhatnak-e továbbra is, vagy összevonják más nemzetiségi 
iskolákkal. A továbbképzésen, melyet az államosítással kapcsolatosan tartották részünkre 
egyértelmően elmondták, hogy azt felejtsük el, hogy ha egymástól 1 km-re van két 
nemzetiségi iskola, akkor ott engednek két nemzetiségi iskolát, ha állami fenntartású lesz. Ha 
mi egyházi fenntartású iskola leszünk, akkor miért ne maradhatna fenn, hiszen az egyház ezt 
fenntartja. Úgy gondolom, hogy mindig igyekeztünk azokkal a lehetıségekkel élni, amelyek 
az iskola anyagi forrásait bıvítették és bıvítik, mert az oktatás színvonala az nem 
kizárólagosan, de 80%-ban a finanszírozástól függ. Én sem gondolom úgy, hogy 
mőködésképtelenné válna az iskola akkor sem, hogy ha a létszám jobban lecsökkenne. Tudjuk 
azt, hogy a különbözı egyházi iskoláknak bizony nagyon jó hírük van, és oda nagyon sok 
gyerek megy és nagyon jó színvonalon oktatnak. Azt gondolom, hogy a városnak is csak 
elınye származik abból, hogy ha lesz egy egyházi fenntartású iskolája. Az általános 
iskolásokat, akik nem akarnak az egyházi fenntartású iskolába járni, azokat itt Vecsésen el 
kell helyezni, de a gimnazistáknak maguknak kell más intézményt keresni. Azt hiszem, hogy 
támogatandó azokkal a feltételekkel, amiket ígértek, ha nem válik be, akkor változtatni is 
lehet, a minimum idıtartam, melyre átveheti fenntartásra 5 év.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: alapul véve a Református Óvodát, ahol évente több 
mint 10 gyermek kerül elutasításra helyhiány miatt, szerintem nem kell aggódni az iskolában 
sem a gyermeklétszám csökkenése miatt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.  
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117/2012. (V.02.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja azt a 

szándékát, hogy a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium fenntartói jogát 
2012. szeptember 1. napjával átadja a Váci Egyházmegye részére. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenntartói jog átengedése 

tárgyában az 1. pontban megjelölt Váci Egyházmegye illetékes képviselıivel 
további tárgyalásokat folytasson. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a fenntartói jog átadása tárgyában, a vonatkozó jogszabályok 
szerinti elızetes vélemények és hozzájárulások beszerzése érdekében tegye meg a 
szükséges lépéseket. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a további tárgyalások eredménye alapján, a vélemények és a hozzájárulások 
beszerzését követıen a fenntartói jog átadásának végrehajtásához szükséges 
végleges döntési javaslatot a májusi képviselı-testületi ülésen terjessze elı. 

 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

tájékoztassa az érintett intézmény vezetıjét, a pedagógusokat, alkalmazottakat és a 
szülıket az 1. pontban foglalt döntésérıl. 

 
Határid ı:  azonnal;  

 az intézményvezetı és a további érintettek értesítésére: a döntést 
követı 8 napon belül;  
a 4. pontban meghatározott napirend képviselı-testület elé 
terjesztésére: 2012. május 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Kun Csabáné 


