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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. november 14. napján 17 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Csontos József  
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
Szecskő Zsolt képviselők  
 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel a Képviselő-testület 
ülésének összehívására a Képviselő-testület és szervei Szervezeti Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2007.(III. 23.) (továbbiakban: SzMSz.) számú rendelet 19. § (4) bekezdése alapján 
telefon igénybevételével került sor. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
  

Napirendi javaslat: 
 
I. napirend: Köznevelés – oktatásszervezés 2012/2013. – Iskola működtetése 

         Előadó: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Jenei Károly személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

I. Napirend: Köznevelés – oktatásszervezés 2012/2013. – Iskola 
működtetése  

(előterjesztés írásban csatolva) 
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Nagy Károly: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény lehetőséget biztosít 
arra, hogy a 3000 lakosságszámot meg nem haladó település Önkormányzata átvállalhatja az 
Államtól az iskola működtetését, amennyiben azt a pénzügyi helyzete lehetővé teszi. Erre 
vonatkozó döntést november 15-ig kell meghozniuk a Képviselő-testületeknek. Azért vártak a 
Képviselő-testület ülésével az utolsó pillanatig, hátha tisztábban látnak ez ügyben, hátha 
megjelenik egy döntést elősegítő jogszabály, információ, de erre sajnos hiába vártak. 
A meglévő ismeretek tudatában kell döntenie a Képviselő-testületnek. 
A hétfőn megtartott falugyűlésen is téma volt az iskola működtetése, ahol több szülő is 
sérelmezte, hogy az Önkormányzat a jelenlegi feltételek mellett, pénzügyi fedezet hiányában 
nem tudja felvállalni a működtetést. 
Mindenkinek tudnia kell, hogy az iskola működtetése, évente 14-18 millió Ft-jába kerül az 
Önkormányzatnak. 
Amennyiben a Képviselő-testület felvállalja az iskola működtetését, úgy több táblázat 
kitöltésével azt is kell bizonyítani, hogy milyen forrásból kívánja az Önkormányzat fedezni a 
működési kiadásokat. 
Több fórumon is érdeklődött, hogy esetleg, milyen előnnyel járhat az, ha az Önkormányzat 
felvállalja a működtetést, illetve milyen hátránnyal, ha nem vállalja fel. Mindenhol az volt a 
válasz, hogy semmiféle előnyben nem részesül az az Önkormányzat, aki saját maga felvállalja 
az iskola működtetését. 
 
Bálint Ira: 
Teljes mértékben megérti azt a hozzáállást, hogy, ha nincs pénz, nem tudja felvállalni az 
Önkormányzat az iskola működtetését. Ennek ellenére, mégis inkább afelé hajlik – több szülő 
véleményét is ismerve -, hogy meg kell próbálni és felvállalni az üzemeltetést, legalábbis az 
önkormányzati választásig. Mondja ezt azért, mert őket a lakosság, a falu választotta meg 
azért, hogy képviseljék az érdeküket. Ebben az esetben pedig nagyon sok lakos véleménye az, 
hogy fel kell vállalnia az Önkormányzatnak az iskola működtetését. 
 
Jenei Károly: 
Ha tudnák, hogy lenne értelme, előnye annak, hogy az Önkormányzat működteti az iskolát, 
fel lehetne vállalni. A pedagógus munkájába, az oktatásba továbbra sem lenne beleszólása az 
Önkormányzatnak az által, hogy felvállalta a működtetést. Az esetleges iskola bezárásnál sem 
jelentene semmiféle előnyt, vagy hátrányt. 
A szülők megvezetés alapján abban a hitben élnek, hogy van jelentősége annak, hogy az 
iskola működtetéséhez szükséges kiadásokat, költségeket ki fedezi, ki fizeti meg. 
Akkor lenne értelme beszélni egyáltalán az iskola működtetéséről, ha lenne az 
Önkormányzatnak pénze. 
Sajnos semmi realitása nincs annak, hogy az Önkormányzat fel tudná vállalni a működtetést 
és ki tudná fizetni az azzal kapcsolatos költségeket. 
Nincs pénz, nincs egy elfogadható indok, ami miatt felvállalnák azt, hogy évi 14-18 millió Ft-
ot csak az iskola működtetésére fordítson az Önkormányzat. Természetesen ez az összeg az 
elkövetkezendő időben csak magasabb lesz. 
Még mindig nem fogadta el az Országgyűlés a 2013. évi költségvetést, nincs egy kiinduló 
szám, hogy lássák a jövő év pénzügyeit. Nem lát tisztán, s emiatt tartózkodni fog a 
szavazástól. 
 
Bálint Ira: 
Tudomásul kell venni, hogy az Államnak az a célja, hogy az államadósság csökkenjen, ezért 
sajnos elképzelhető a későbbiekben, hogy iskolákat vonjon össze, és elbocsátásokat hajtson 
végre. 
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Szecskő Zsolt: 
Egyet kell, hogy értsen mind a két képviselőtársával, de nincs érv, nincs megfelelő indok, ami 
miatt fel kellene vállalni az iskola működtetését. 
Jó lett volna, ha ezen az ülésen kívülálló személyek is jelen vannak, hátha a véleményükkel 
segítették volna a döntést. 
Nem ismernek semmilyen számokat, nem tudják, hogy jövőre milyen költségvetése lesz az 
Önkormányzatnak. Sajnos ebben a helyzetben döntésképtelenek. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A költségvetési törvényjavaslatot ismerik, amely kötött felhasználású normatívát biztosít az 
Önkormányzatok számára. Az iskola működtetésénél az Önkormányzat csak saját bevételére 
számíthat, az iskola működtetésére nem kapnak pénzt. 
 
Bálint Ira: 
Ha most úgy dönt a Képviselő-testület, hogy vállalja az iskola működtetését, milyen vonzata 
lesz, és mi történik akkor, ha nem vállalja? Egyáltalán van-e visszaút bármelyik döntésből? 
 
Nagy Károly: 
Jelenleg, évi 14-18 millió Ft kiadást jelent az Önkormányzatnak az iskola működtetése.  
 
Szecskő Zsolt: 
Most azt mondja a Képviselő-testület, hogy vállalja az üzemeltetést, de a jövő évi 
költségvetés tárgyalásánál, a számok ismerete után viszont azt nyilatkozza, hogy még sem. 
Ebben az esetben sem tudnak az Önkormányzattal mit kezdeni, kénytelen lesz az Állam 
átvenni az iskola üzemeltetését. 
 
Jenei Károly: 
Véleménye szerint ezt pont fordítva kellene meglépni: most mondja azt az Önkormányzat, 
hogy nem tudja vállalni az iskola működtetését, és a 2013. évi költségvetés számainak 
ismeretében, ha tudják, akkor vállalják. Erre a változtatásra minden bizonnyal engedélyt 
kapna az Önkormányzat. 
Szecskő képviselőtársa véleménye azért sem jó, mert a kitöltött táblázatokkal bizonyítani kell, 
hogy miből kívánja az Önkormányzat fedezni az iskola működtetéséhez szükséges kiadásokat.  
 
Bálint Ira: 
Nem ért egyet vele, és nem is tudja felvállalni azt, hogy az Önkormányzat nem biztosítja az 
iskola működtetéséhez a szükséges pénzeszközt. A döntés után, ki tudja, hogy lehet-e még 
azon változtatni? 
 
Csontos József: 
Véleménye szerint, ha nem vállalja fel az Önkormányzat az iskola működtetését, előbb-vagy 
utóbb bevonják a gyöngyöstarjáni iskolát a gyöngyösi iskolába. 
 
Jenei Károly: 
A környéken egy Önkormányzat sem tudja felvállalni az iskolájának a működtetést. 
 
Nagy Károly: 
Meggyőződése, hogy legalább két évig nem lesz iskolai összevonás. 
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Jenei Károly: 
Elképzelhetőnek tartja, hogy takarékosság szempontjából bevezetik, az un. munkaerő 
gazdálkodást. Megszűntetik azokat a dolgokat, melyek nem kötelezőek. 
Igazságtalannak, és felháborítónak tartja, hogy az Önkormányzat úgy vállaljon fel egy 
jelentős kiadást az iskola működtetéséhez, hogy ugyanakkor semmi köze nem lesz az 
iskolához, sem az eszközökhöz, sem a tanárokhoz, sem a vezetőhöz, csak fizetnie kellene. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint a választást követően össze fogják vonni az iskolákat, és a kis 
községekben meg fogják szüntetni a felső tagozatos oktatást. 
 
Nagy Károly: 
Az iskola létét nem befolyásolja, hogy ki működteti az iskolát. 
 
Jenei Károly: 
Amennyiben a Képviselő-testület nem dönt az iskola működtetésével kapcsolatban, akkor azt 
az Állam fogja üzemeltetni, 2013. január 1-től. 
Véleménye szerint olyan határozatot kell hozni, hogy a Képviselő-testület nem ismeri a jövő 
évi költségvetési számokat, így nem tud dönteni az iskola működtetéséről. 
 
Nagy Károly: 
Felelőtlen döntés lenne, ha vállalnák az iskola működtetését. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Szülői Munkaközösség ülésén az is elhangzott, hogy a szülőknek, a lakosoknak kevés az 
információjuk, nem tudnak értekezni a képviselőkkel. 
Jónak tartaná, ha ilyen fontos téma alkalmával minden postaládába bedobnának egy 
tájékoztatót, - még akkor is, ha az igen időigényes és költséges - hogy mikor és mit tárgyal a 
Képviselő-testület. 
 
Nagy Károly: 
Sajnos Ő is nagyfokú tájékozatlanságot tapasztal a lakosság részéről, de a Képviselő-testület 
ülései nyilvánosak, melyek időpontjáról és napirendjéről az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a 
lakosság tájékoztatása megtörténik. 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 7. 
mellékletében rögzített határozati javaslatot, miszerint Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74.§ (%) bekezdésében, továbbá a 97.§ (24) 
bekezdés aa) pontja alapján vállalja az Önkormányzat illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló, állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76 §-a szerinti működtetését, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem 
fogadja el. 
 
Nagy Károly: 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés ismeretének hiányában nem 
tudott érdemi döntést hozni. 
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Jenei Károly: 
Reméli, hogy a község lakossága is megérti, hogy nem az iskola bezárásáról döntött ma a 
Képviselő-testület, hanem az iskola működtetéséről. 
 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy a Képviselő-testület ülése, a munkatervtől eltérően 2012. november 29-én 
kerül megtartásra. 
 
A bejelentést a Képviselő-testület tudomásul veszi. 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 17 óra 50 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Bálint Ira Jenei Károly 
képviselő alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 


