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Távolmaradását bejelentette:
Jegyzőkönyvvezető:

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót. Javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjaira.
Napirend:
1.

A Visontai Kovách László Általános Iskola fenntartói
jogának átadására szóló elvi szándék nyilatkozattal
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása.
Előadó: Gedei Zoltán polgármester

2.

Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: A Visontai Kovách László Általános Iskola fenntartói
jogának átadására szóló elvi szándék nyilatkozattal
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja , hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést a
képviselő-testület tagjai elektronikusan megkapták. Az események felgyorsulása késztette a
rendkívüli ülés összehívására . Mindenki előtt ismert ,hogy a közoktatás állami kézbe kerül
2013.január 1-től. Az önkormányzatnak szándéka volt iskoláját ezt követően fenntartásra
visszaigényelni az államtól. Sajnos ennek lehetősége nem biztos ,hogy meg lesz 2013-tól.
Ezért ,hogy a helyi általános iskolai oktatás megmaradhasson a településen és a sorsunk a
saját kezünkbe legyen javasolja a fenntartói jog átadását. Elmondja ,hogy az egyház ezzel
kapcsolatos állásfoglalásának megismerése végett megkeresték az egri főegyházmegyét. Az
érsek úr és kísérete március 24-én érkezik a településre . Ezért szükséges ez az ülés , ahol a
képviselő-testület megerősítheti azon szándékát, amelyet előzetesen már minden képviselő
kinyilvánított, hogy az általános iskolát egyházi fenntartásba kívánja adni.
Kéri a testületi tagokat ismertessék ezzel kapcsolatos álláspontjukat .

Lukácsné Kiss Márta képviselő: miért éri meg az egyháznak az iskola átvétele, fenn tudja
tartani az iskolát?
Gedei Zoltán polgármester: az egyház az iskolát állami normatívából finanszírozza. Ez a
kiegészítő normatívával magasabb összegű lesz mint az önkormányzatoknak adott normatíva.
Megítélése szerint a katolikus oktatás vonzó lehet a környező településen élők számára is .
Ezért bízik abban ,hogy az intézményben a tanulói létszám emelkedni fog, így lehetősége lesz
a fenntartónak ,hogy azt gazdaságosan működtesse. Az egyház célja pedig az lehet , hogy az
általa képviselteket a leghatékonyabban- az iskolai oktatáson keresztül is - próbálja a
társadalommal ismertetni, elfogadtatni.
Endrész György képviselő: információi szerint a megyében 10 iskolát vesz át az egyház ,
ebben lesz általános iskola és középiskola is. Tudomása szerint az állami finanszírozás fedezi
a működést. A pedagógusoknak azonban számítaniuk kell rá ,hogy harmadikán , negyedikén
nem biztos ,hogy kapnak fizetést , de tizedikéig biztosan megkapják azt.
Tóth Zoltánné képviselő: nem új keletű az az igény , hogy az iskola egyházi fenntartásba
kerüljön. Már januárban próbálta körbejárni ezt, de akkor még elült ennek lehetősége. Sokáig
vártak arra, hogy a viszneki iskola esetleg tagintézményként a vámosgyörki iskolához kerül.
Ez megoldotta volna az iskolai létszám problémákat. Sajnos a visznekiekre nem lehet tovább
várni , azt pedig meg kell akadályozni ,hogy a felsőseket más településre vigyék a
községünkből.
Az egyházi fenntartással ugyan megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya az iskola
dolgozóinak, de megmarad a bértábla és a pedagógus életpálya modell is . Vagy nem lesz
munkánk vagy elfogadjuk , hogy nem leszünk közalkalmazottak. Bízik abban ,hogy egyházi
iskolaként működve itt nem 124 gyerek lesz. A holnapi napra nagyon készül, az érsek úrnak
be fogja mutatni az iskola eredményeit . Minden szülő támogatja az egyházi fenntartásba
kerülést , ahogy az iskola dolgozói is . A jövőt mindenképpen így látja biztosítottnak.
Gyöngyösön már működik középiskola egyházi fenntartásban. Tizenkilenc végzősünkből hat
nyolcadikos tanuló készül oda . A szülők is megértették, hogy milyen nagy lehetőség lenne az
, ha a gyermek 6 éves korától húsz éves koráig ebben a szellemiségben tudna tanulni ,
nevelkedni.
Szedmák Szilvia képviselő: mikorra várható a döntés az egyház részéről ?
Gedei Zoltán polgármester : remélhetőleg minél gyorsabban , hiszen május 31-ig meg kell
történnie a megállapodásnak az intézmény átadásáról a főegyházmegye és az önkormányzat
között .
Hám László alpolgármester : nagyon örül ,hogy az iskola , a képviselő-testület is támogatja
,hogy a településen egyházi iskola legyen. Alapkérdés a település megmaradása
szempontjából ,hogy az iskola itt maradjon. Ha nincs iskola elmennek a szülők, elmennek az
emberek. Ezért ez a település jövőjének az alapja.
A másik számára örvendetes dolog ,hogy a nevelés egyházi szellemben fog történni. Ennek az
erkölcsnek a megismertetése, begyakoroltatása kisgyermekkorban elkezdődhet. Tanított
egyházi iskolában és tudja ,hogy a szelleme egészen más mint az állami iskolának. Itt látja azt
a lehetőséget, hogy a fiatalság jó irányba nevelhető , ha megfelelő erkölcsi nevelésben
részesül.

Személyesen tapasztalta, hogy az így nevelt gyermekekkel nem volt magatartási probléma .
Az ilyen szellemiségben és erkölcsi alapokon nevelt gyermekek a közösség nagy hasznára
válhatnak a jövőben. Teljes mértékben támogatja az intézmény egyházi fenntartásba adását.
Gedei Zoltán polgármester : megköszöni a kérdéseket, hozzászólásokat és miután sem több
kérdés sem több hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy aki elfogadja az előterjesztést
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
10/2012. (III.23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola fenntartói jogának
átadására szóló elvi szándék nyilatkozat
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete , a helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi elvi szándék
nyilatkozatot teszi:
A Képviselő-testület elviekben egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a
Visontai Kovách László Általános Iskola fenntartói jogát az Egri
Főegyházmegyének átadja.
Felkéri Gedei Zoltán polgármestert és Tóth Zoltánné intézményvezetőt ,
hogy további egyeztetéseket folytasson az Egri Főegyházmegyével.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előkészítő
feladatokat kezdje meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős : Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Tóth Zoltánné intézményvezető
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 07.30 órakor bezárta.
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