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az öIrkoľmányzat fenntaľtásában lévő közoktatási intézmények
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Az

önkotrnályzat

űz

önkonnćĺI?yzati közoktcÍćrsi inĺéznényekĺol,ábbi fennĺcutťlsának és

nlíĺköclĺetéséneklehetőségeirőI szóló I80/Ż0I2. (IV. 24.) számu határozaÍában killyilvánította azon
szárrdékát, lrogy közoktatási intéZményeit Ż0I2. szeptembet I-jétőLegyházĺ fenntaľtásba kívánja adlrí.

A kozoktatásról

szőIő 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban; közoktatási töľvény)

12l' $

15'

közoktatási törvény megnevezi azon szervezeteket, amelyektől
átszęw ezéshez vélernényeket kell b eszerezni:

aZ

pontja szelint az ilyen tańalmú đöntésátszervezés, mely kérdésben a l02' $ (1l) bekezdése aIapjál'l ,l
íennÍ1ľtóIegkésőbb az intézkedés teľvezett yégľehajtása éve nájusának utolsó nunkanapjáig hozhaĺ
(ĺÓnĺéStCl nel,elésřoktatási intéznlény fenntartói jogának áfudćrs^,al, átalakítĹisával, megsziinĺeĺésével

..'

kapcsolatban.'.

" A

1') A 88. $ (ó) bekezdése szerint: ,,A helyi önkormányzat

a közoktatási intézrnérryét,illetve
egyes szolgáltatás ellátását - ľészbenvagy egészben - akkoľ szüntetheti meg, közoktatási
inÍézményétakkor szervezheti áĹ, ha az adott tevékenységÍől,szolgáItatásról továbbra is
megfeleló színvonalon gondoskodik oly rnódon' hogy annak igénybevétele a gyenneknek,
tanulónak, szülőnek nem jelent aľánýalan teľhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a
Koľmány általános hatásköľű teľiileti államĺgazgatási szerve, a fóváľos esetén főváľosi

_ fejlesztési tervľe épített - szakvéleményét.A helyi önkonnányzat
közoktatási szakértő véleményétköteles beszeĺezni tenezett intézkedésének
vélelnényezésecéljából. A közoktatási szakéľtőnek abban a kéľdésbenkell állást
foglalnĺa, hogy a javasolt megoldás biztositja-e az a.]ott tevékenység, szolgáltatás e
bekezdésben meghatáľozottak szeľint töľténő továbbĺ ellátását' A szakédó véleményét
önkonnányzat

a Kormány általános hatáskörĹĺ területi államigazgatási szerve, a fóváros esetén a fővárosi
önkormányzat részéĺe'- a szakvélemény megkérésévelegyidejűleg - meg kell kiildeni. A
független közoktatási szakértó személyére _ a helyi önkonnányzat megkeresésére- a
közoktatási feladatköľében eljáró oktatásí hivatal tesz javaslatot'''

Ż') A l02' $ (3) bekezdése szerint: ,,A fenntartó a közoktatási intézménymegszüntetésével,
átszeĺĺ,ezésével'feladatának megváltożĺatásával' nevének megállapításával, vezetőjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával összefiiggő döntése előtt beszerzi lz

intézmén1,alkalmazottĺ közösségének, az iskolaszéknek, az ĺskolai szülői
szeIvezetnek (közösségnek)' az ĺskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi
nevelésben-oktatásban részt vevo intézményesetén - lra lreln relrdelkezik egyetéfiési
joggal - a fenntatótól fiiggően a települési vagy a teľüIeti nelĺzetiségiönkonnányzat,
illetoleg ennek hiányában az adott nernzetiség helyi egyesületének, szakközépiskola és
szakiskola esetén a főváľosi' megyei gazdasági kamaľa véIeményét.''

A

KépviselołestüIet megfogalmazta, hogy közoktatási intéznrényeinek további ferrntańásáróI és
nĹiködtetéséľol a vélenrényezésijogosultsággal t'elrdelkező szel'Vezetek vélelrrélryérrekismeretébell
dönt. Ezek nregfogalmazásálroz soľ került a Baptista Szeretetszolgálat belnutatkozó Íőrumáĺa 2012'
nrájus 2-án a Váľoslrázán. Erľe mindelr közoktatási intézményürrk nrinden alkalrnazotÜát, valanint a
szülok, az óvođa- és ískolaszékek, valamint a diákönkormányzatok képviselőit is nreghívtuk. A

a Móľicz Zsigmorrd Ginmáziunr, Kőzgazđasági
Szakközépiskola és Kollégium, valamint az Aĺany János Általárros Iskola szállára kiilön_kiilön
iđőporrtban taftott tájékoztatót. Magam e tájékoztatókon és n-fnden intézmélly alkalmazotti
éľtekez]etéliľéSZtVettem, emellett több más vélernényező szelYezet trreghívásárrak is eleget tetten].
Milrden esetben tá.jékoztatást adtam a jelenlévőknek és válaszoltam a kérdéseĺkľe'
Az alábbiakban ismertetem a vélen']'ényeket'
Kisújszállási Refonnátus Egyházközség

II.
VéIenún)lek
ĺtz öltkoľlnányzĺtt fennĺaľĺĺistibtmIévő közoktĺtÍĺisÍilttéznénlg]í
e gy h tizi fen n ÍorÍĺi
s b a adĺi sĺi ľó I

l. Közoktatási szakéľtői vélemény és koľmánvhivatali szakvélemény

A

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Konnánylrivatal Budai Feľenc kcizoktatási Szakéľtőt (szakéltoi
igazolványának száma: V028798) jelölte ki fiiggetlen szakértőként arra, hogy állást foglaljon abban,
hogy a tervezett átszeĺvezéssorán az önkolrrrányzat t"ovábbľa is rrregfeleIő szílrvonalon gondoskodik-e
az adott tevékenység(ek)ľől oly módon, hogy azok igénybevétele a gyermekekĺek, tanulóknak,
szülőknek nern jelent aránytalan terhet.
A közoktatási szakértő állásfoglalásának elkészítéséhez_ a Komrányhivatallal való egyeztetések
alapján is _ több kérdéstfelvetett, amelyek további egyeztetéseket igényeltek. Salkalatos kérdésvolt a
világnézeti1eg senrleges nevelés-oktatás éS a kötelező felvételi körzet biztosítása akkor, ha a váľosban
minden önkományzati közoktatási íntézményegyházi feĺntartású. Eľe a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személlyel kötendő közoktatási nregállapodás teľvezetében fogalnraztuk lneg a
megoldást: a SzeretetszolgáIat kinyilvánította azt, hogy biztosítja a világnézetileg semleges oktatást az
azt igéĺyIők számára és vállalja, hogy beískolázási körzetük Kisújszállás város közigazgatási teÍülete'
A közoktatási szakéÍő végül 2012. májl:s 14-én reggelre készítette el támogató véleményét,amelyet
továbbítottunk a Kormányhivatal részére.Ezeĺ e|óterjeszÍés készítésekoľmég nem tudjuk, hogy a
Konnányhivatal a képviselółestületi döntés idópondáig elkészíti-eszakvéleményét.(Kérésünk
tańalmáról koĺábban tájékozattuk a Konnányhivatalt, de sajnos a szakéItői véleménýkoľábbarr nem
tudtuk részüke rnegkĺildeni') A kcizoktatási szakéÍó vélernényénekösszegzése a következo:
,,7. Összegzés (a KisújszcíIIási Refornlĺźtus Eglház ľészéľetöľténő aĺadásľól)

Kisiljszállás ĺ/áros onkoľnlányzątą - önként

váIIaIt fetadatként - jelenleg fenntaľtója

Móricz

Zsignlond Giĺnnázium, KÖzgazdasĺigi Szakközépiskola és Kollégiunnak és kötelező feladaĺain
betül lĺźtjael az Áľany Jtźnos ÁlĺaltźnosIskola fenntaľtását'
Mindkét iskola esetében a fenntaľtói jogol át kívĺźnjaadni a Kisújszállasi Refonnĺźtus
EgłhĺizkÓzségnek. Az ćltadás szĺindékĺźrólaz önkoľmányzat az 1990. évi LXI/' töľýény 115's
(5) foglaltaknak meýlelően döntötĺ' (]80/2012. (IV. 24.) számú önkornlałryz(lti hatáľozat az
önkoľmányzati közoktatási intézlnények tovĺibbi fennĺaľtásának és nljködĺetésének
lehetőségeiľől)

EľľőI hatáľiclőn bellil éľtesíÍełÍe
a Jász Naglktĺn-Szolnok llÍeĐlei Koľnlánýlil,clĺalĺ' Az ćlĺadó
önkoľmányzctt és az ĺźnevő KisĺljszáIlási Egúdzmegłe 20l2' al'ĺgtłszttłs3 I-i átadćłSĺtĺĺzteki
célul.
A tety)ezeĺĺilltézkedések negfelelnek a KÍ' 88's @-0) bekezdésében Joglaltalolak' Az ćĺĺadasćinéĺelľealizĺilásąa łnegkÓtendő közokĺatĺisi nlegćlllapodásban ĺoľlénik'
Áz önkoľnlányzclt és a Kisl'?j szťĺllĺisiReÍoľnlliĺtlsEgyhdzközség kôzÓtl negkötendő kozoktaĺťłsi
?egállcrpodťrsba gcł'clllcićikaĺ épíĺbe an'cl yonalkoz(lcłl,

htlg, ĺźľvényesiilneka közoktatási

töľ]|ény 4.s (7), łalcłnint a 4/A'ś (])-(2) bekezdésében nrcghűtćtľozoĺl alapelvek' Ez fontos
szetľlponI űz ill!éallénnyeIcĺz eddigiekben kollégiuni jogl,iszonybcn cilló ĺrnulók eseĺében is'

A beépÍĺendőgcł'anciák köziil kiilönöseĺl hangst\lyosclk cl köl,elkezők''
o Áz új Íennĺaľtófelnlenő ľellclszeľben yezeĺi be petlagógicli pľogl'űnljťtĺ,így cl jelenleg
éľfuIetttonlllók cĺ nlegkezdetł pedagógicti 1:ľogł'cnn és heb,i lcnleľl, alapjťłn folyĺcltjtik

.
C
C

ĺantlImányikat

JoglltódIással l)aló megSzĺintetés, nlel1łlek kclpcsán cĺ ĺtululói jog1,fu7gny illen,e a
kollégilłlnitagsťlgi l,iszony nem séľiil.
Az iskolában cl nevelést és Ctz oktatáS! ű Kĺ' 1l1.! előíl'tisaincĺk nlegfelelően illglellesen
biztosítják a tanulók ľészéľe'
Az osztálylétszánok kialcĺkítcisa soľtin fgyelembe yeszik cl Kĺ' 3. szćlnĺt|i nellékleĺében
rö gzíĺeĺ t l étszánrcl ő íľás o kcĺ.

Ezen szclla,élemény neghozcłttlIclkoľ kienleIkedően folllos cnnak yizsgóIaĺcl hogyan
én,ényesül a Kĺ' 8I '$ (2) bekezdésben megfogcllmazoĺl ,,Hu u (I) bekezdés e) ponÍjl ulapjńlt
kötötÍ közoktűtiSÍ ntegállapodĺis nlnpján nz iin koľmĺínyxtlĺifeI doteIl{iÍúsbűn olyan neveIésioktotúsi Ínĺéznrétryníĺködík közľe, nnellik vĺlllĺisilogvűg)) yilúgnćzeÍilegelkötelezett, a

nÉgúIk'potis megkötése nen nentesíti ĺl helyi önkornuinyzotol ( ÍekukrÍellátúsi
köteIezeĺĺsége lól azon g1leyn12|12|1 tekÍntetében, akiknek a sziilei llem ĺlkaľjĺikvallńSi' iIlerve
vi Iúgnézetileg el kijÍelezetÍ iskoIĺibĺtjĺiľaĺni gleł re k iikeí.
Ezekľe a sziilőkľe, gyermekekľe, illeĺve nnulókľĺ közokĺĺtási ntegĺillĺtpoĺItisniatl
ĺlľĺilrytnI an

te h

eľ lren,

h úľuI

h

í"

kôyeĺ e I n ény,

Ennek oka pedig az, hogy KisiyszálIĺźs Vćłros Önkoľmdllyzctcl l,tĺlcunennyi kozoktaĺćrsi

in tézn ényéĺ
e głházi fenn t aľtĺźs
b a kíłánja adn i.
Ezen dilemna feloldását biztosítja a BapĺisĺaSzereĺe\SzolgťrlűĺEgyhtizi Jogi Szenlély altal
ądott nyilatkozćtÍ, ani szeľint ,,a gyeľn?ekek/tanulók szćIllláľa setlnlilyell hiÍélełikötelezetĺséget
nenl íľnąkeIő, anlit kínálnak, abban az önkélltesség elvél vallják, ĺeháĺbiztosĺtják a vilĺźgnézełi
semlegességet, xłĐ/cĺnakkoľ nás eglházahlclk is leheĺőséget crdnak arra, hogl az

intéznényekben híveik szćlnlára foglclI kozásokat ĺarĺscmak,"

Mindezek nelleĺt jelzem, hogl az ándó ()nkoľnuinyzĺtĺłtĺlk
tl Kt. 88.$ (6)'(7)'(8) bekezĺlése
éľĺelłrré
ben íová b bÍ kötel ezettségei vĺln n ĺl k.

A fenĺíekalapján az Aľmy Jĺiltos Áfukí,rr' Iskota és Móľicz Zsiglltolttl GÍnnázÍum,
Közgazdasĺigi Szakközépiskoln és Kollégiuru fe,rní0ľlúsúnűkriÍad{istt ű RislijszlílIĺisi
ReÍoľntitusEgyhĺizki)aégnek nenl jĺiľĺt ĺonulók szĺinuiľa arĺźĺrytnlanteherľel és a feltáľt
ĺlokunlentunok aIqjĺilt biztosínl van a megfelelő szíllvoltĺtloltvaló tovĺibbi mííkötlés'

A

nlegkötendő közokttttĺisÍ megĺílklpoĺlĺisnok
és

az ahhoz

kapcsolódó egéb

negállapodásoknak ŕłrinden tekintelben meg keII felelnÍ a hiyatkozott és kapcsolodó
jogszabályoknak ezen vélelnény tekintetében külÖnösen ű Kl. 88,s @) bekeulésében
foglaltaknak. "

,,7. Összegzés kt Bcrptista SzeľeteÍszoIgáIat Egyhdzi Jogi Szenébl ľészéľeĺöľĺénőaĺadásľól)

KiszijsztillĺźsVćłľosÖnkoľnán1zűląt - t)tlklźnl tĺltatl fetadalkél1ĺjetenleg Íenntartoja az
Alapfokt? Mĺĺl,észeĺokĺcrĺ(isi
Intéztľlényllekés az IlIéssy Sdndoľ Szakközćp- ćs Szakiskol1łĺlak és
köĺetező feladaĺain betiil látja el az Kosstllh Lajos Átĺtltonos Iskola, Egységes Pertagógiai
SzakszoI gcil aĺ és Diákoĺthon Váľos i ol,or]cl i hl l é znény.fenn l aľĺrisaĺ'

Mincl cl négy iłltéznlényeeseĺében a fenntutoi jogoĺ ctĺ kh,anja adni

o Baplistćt
SzeľetelszolgáIal Egyhĺizi Jogi Szenúlynek Az ťĺład(łsszĺindékáľól clz önkoľnlányzat az }990'
évi LXĺĺ.töľvény 1I5.$ (5) foglalłahlak nleýlelően dönĺott' (]80/2012' (IV' 24.) szanlú
önkoľnlányzati hcićtľozűt ąz önkoľnlťĺn)łzclti közokĺűtťtsi illtéznlén)łek/ovabbi fennĺaľĺasánakés
1ííködtet és én e k l e heĺ ős ége i ľő I)

Eľről hatáľidőn beliil értesíteĺĺea Jdsz- Nclglkrn- Szolnok MeĐ,ei Koľnányhiłatalĺ'Az ĺitadó
önkoľnányzaÍ és tlz álvel,ő BűplisIű Szeľetetszolgalcłl Egúdzi Jogi Szenúly 2012. cltlgtlsztĺls
3]-i átodást tíízleki céI\łI'
Á tel'vezett illtézkedések nlegfelelllek cl K' 88's @-0) bekezclésébenfoglaltaknak' Az áladasá^,éteI ľealizáIáSű a megköĺendő közoktcĺási nlegtillcĺpoclásbcn Íöľténik.

Az t)nkoľnlćłnyzatés a Baptistć! Szereĺetszolgdlaĺ Egyhťlzi Jogi Szenlél)łközöĺĺ negkotendő
kÔzoktatási n?egállapodásba gaľancićłkat építbe aľľayonaĺkozóąll, hog1l éľvényestilneka
kozoktCĺtási töľyélly a E (7)' l,alanlint tl 4/A.S

(]

)-(2) bekezdésébellnleghaláľozoĺt alapelvek

A beépíĺenclőgaľculciťłkköziil kiilonösell hcngstil1losĺĺk cl köl,elkezĺjk''
o Az l?j íenntaľĺófelnenő ľenclszeľben vezeĺi be pedagógiai pľog.anýaĺ, ígl a jelenIeg
éľił?tetttanulók a megkezdetĺ pedclgógicli pľogľun és helyi ĺanĺeľvalapjan folyĺatjak

o
o
o

ĺclnulnlállyikclt

Jogtltódlćlssąl l)aló n?egSziinĺetés, nlelylek kapcsťĺn a /culzlloi jogllfu76ny iIlelye a
kollégiurui tagsĺźgi|,iszolly ne ? SéľĹiI'
Az iskolában a łlellelĺźstés az oktcrĺást ű Kĺ' 1 l4.$ el(iíl'á,sainak neg1lľelelően inglenesen
biztosítjĺika tclntlIók ľészéľe.
Az oszlálylétszánlok kicllclkítt|istl soľćĺnfigyelenlbe yeszik cl k' 3' sztinti nlellékletében
ľ ogzített I étSzán? e

l ő íľás okąt.

. Az óýodai, iskolai szaknlai nlĺnka színvonaldt jelenlegi szinten fenntartják
o A meglévő szakenlbeľgárdát tovább foglakozlaĘćlk, a dolgozók béľéta jelenleg
o
Ezen

én ényben lélłő kozalkalĺnazoĺti béľszílnonalon ĺol,abb rtllanszíł,ozzák
Vćlllalják az épiileĺek és az infi'astl'uktlh'cl ťllltlgának íennĺaľtáSát

szakvéIemény meghozatalakoľ kienelkedően

íontos annak ýizsgĹilata hog/an

mentesĺti hel)ji

önkornlányzűĺot {, feladotelláttisi
illene

éľvényesüla Kt' 81.! (2) bekezdésben negfogalnazoĺt
az (1) bekezdés e) pontja űlűpjún
',Ha
kötött kijzoklalási megĺilIapodĺísaktpján az önkorntányzaĺi felűdűtelldtlisbűn olyan nevelésioktütrísÍ intézn é,ry nrííködik közre, nmelyik valkisiktg vagy vÍkignézetileg elkötelezett, a

negállapodlűs megkötése nent

kötelezeltsége aIóI azon gyermekek tekintetébe,r, akiknek a sziilei ltem akaľjĺik vallási,
vikignézeti leg el kijtelezeű iskolĺiba júraĺnigye ek iiket.

szülőkľe' g),eľnrekekľe' iIIetve Íanulókľĺl( közokt ÍtisÍnegállapodás ntiĺĺt
ĺlránytalln teheľ ltem háĺulhat.'' kĺjl,eteIfiény.

Ezekre

a

Ennek oka pedig az, hogy Kisújszĺillás Váľos onkoľnányzaĺa valanlennyi
intézményéte glház i fenntaľtásba kívĺinja adni'

közokt(1tási

Ezen dilemma feloldĺźsĺźt
biztosítja a Baptista Szeretetszolgćllat Eghazi Jogi Személy által
adoll nyilatkozat, a'ni szeľint ,,r, gyermekek/tanulók suimdľa semmĺlyen hitéleti
kötelezetĺséget nem íľnĺlkelő, anxit kínálnak, ()bban ąz önkéntesség elvét yallják, tehát
bixtosítjl'ik a vikignézeti semlegességet, ug/anakkor más eglházalnak is lehetőségeĺ adnak
aľľa, hog) az intéznlényekbenhíveik szánláľa fogIalkozásokat tartsanak,"

Äúilldezek nlelletĺ jelzem, hog1, az ĺÍtutltionkoľnuin),zuínĺlkn
éľtelnéb e n ĺoy úb bi köl elezetĺ ségei vĺm n l k.

Kt,

88,$ (6)'(7)'(s) bekezĺIése

A Íenliek alapjĺin az Alapfokli Mííýészeĺokl
ĺdsi Inĺéznrćn))u Illéssy Stiltdor Szukközép- és

Szakiskokt Kossuíh Ltljos AItaIúnos IskoItt, Egységes Pedagógiĺli Szakszolgĺilat ěs
és a VĺiľosiovoĺIai IntézméltyfenntaľÍústillk (itrulúSa a Bnpíistĺl
SzeľeteÍszolgńInt Egyhĺizi Jogi Szenélynek nen jĺiľĺt ĺanulók szĺilluiľĺlaľúnyÍln leheľrel

Di(ikotthot,

és o ÍeltűrÍdokuneníuntok alapjĺin biztosítva vnn a negfelelő szírrvoÍralon wIó tovtibbi
nĺiködés'

A

negköĺendő közokĺaĺĺisÍnegĺillĺtpoĺIĺisnak
és ćtz clhhoz kapcsolódó egyéb
ĺeki 1elbe neg kelI felelni a hi|,cĺĺkozoÍÍés kapcsolódó
jogszabĺźIyoloruk, ezell l,éleuléll),reki ĺelćben kiilönösen KĹ 88,s @) bekezdésében
nlegáIIcĺpodásokncłk, minĺIen

foglaltaknak. "

Az önkorrnányzat a fent megnevezett haÍározatának 2. pondában azt a kéľdésttette fel, hogy a
kiizoktatásĺ törvény szeľint véleményezésľejogosultak elfogadhatónak taľtják-e az
tinkoľmányzat szándékát intézményiiktovábbi fenntaľtásáľól. A vélerrrényeket itrtézményenkérrt
isl1,Ieĺtetem.

A

a

kéľdésekmellett teľmészeteselr számos észľevételt,javaslatot is
nregfogalr-naztak, ezeket e lrelyen trelrr sol'oltanr fel. Az ét'deklodók ezekbe a Polgárrrresteri Hivatal 28.
szánrú iľodájában betekintlreĺrek' (A.ľl'ól, ltogy llely szeľvezet nrilyen rnódoti _ pl' nyílt vagy titkos
szavazással _ nyilvánít vélernény,naguk dölltöttek. Alrol nrindkét egyház mint lehetséges ferurtańó
szeľepelt, ott mlndkét egyházra is lehetett szavazni ')
vélernényalkotások során

2,1. Vtiľosi ivodai Intézménll

Az

önkormányzat szándéka szerinÍ az intézmény további fenntar1ását a Baptista Szeľetetszolgálat
Egyházi Jogi Személynek adja át.
} Az alkalmazotti közösség _ 50 fő ľészvételével_ egyhangulag támogatta az önkormányzat
szándékát.

} A

szülői szer'v€zet és az óvodaszék együttes, ,,választrnányi'' értekezleten ÍáÍgyalt"a meg a
kérdést, véleményůketazonban kiilön_ktilcin is llregfogalrrrazták. A szülói szeľvezet jelel évő
23 képviselójébóI 22 ígernel szavazoÍt, 1 fő pedig nenrrnel. Az óvodaszék 13 taga mind
igennel szavazott az önkormányzatí szándéka.

2.2' Aľanv János ÁIn!ános IskoIa

Az oltkoľmányzat szándéka szerint az intézmény további feĺntańását a Baptista SzeIetetszolgálat
Egyhází Jogi Személynek vagy a Kisújszál1ási Református Egyházközségnek adja át'

} Az

alkalmazotti értekezleten 46 fő jelent meg, 3 fó maradt táVol. A Baptista
Szeretetszolgálatot mint lehetséges fenntartót 18 fó tartja elfogadhatónak, a Kisújszállási
Református Egyházközségď pedig 38 fo. (E létszámokban voltak olyanok' akik a két" egyház
kcizül bármelyiket el tudják fogadni') Az értekezlet eĺedményétösszefoglaló levelében az
igazgatő így összegzett: ,,Áz alkalłnazotti értekezleten tehát a dolgozói közÓsség nagł
többséggel kinyilvĺinĺtotta, hogy a Kisújszállási Refornlátus Eglházközséggel mint leendő

egyházi fenntaľłóval javasolja negállapodás megkt)tésétKisújszĺźllásVdros
onkonnányzatának. "

} A

sziilőĺ munkaközösség ülésén17 fó osztályképviselo szülő volt jelen. Közülük 6 fő

Baptista Szeretetszolgálatot, 14 fó pedig a Kisújszállási Reíormátus Egyházközséget mint

a

lehetséges egyháZĺ fenntańót tartja elfogadhatónak. Ez alapján a Kisújszállási Refonnátus
Egyházközséggeljavasolják rnegáIlapodás Inegkötését.
Az iskolaszék teljes, l0 fós létszámából nyolcan a Kisújszállási Refomátus Egyházközséget,
öten pedig a Baptista Szeľetetszolgálatot támogatta mint lehetséges felrntańór Az iskolaszéki
elnök összegzése szeIint: ,,1g1l az iskolaszék ninclkéĺfenntaľĺót eI ĺldja fogadni, ct szűyazt ok
alapján a soľľencl jóI éľzékelheĺő."
A diákönkoľm^nyzat vélenrérryétígy foglalták össze: ,A tlićlköllkoullányzctĺ ĺCtgjcti cI
fenntaľÍćĺsil'ánt éľdeklődő kéĺcĺjćlnlalľól' l,cĺgyis nlind a Baptistct SzeľetetszolgćllcÍl cll, nlillcl

}
}

pedig a Kistljszállási RefoľnldĺtlsEgyhćĺzközséggel kölendő

szeľzőclĺźsĺeľvezeh'ől

infoľnálódĺak, 0 kél ąánlűr köztil csak ez kclpoĺĺ50oÁ feleĺĺiĺánogcĺúsĺ'''

2.3. Kossuth Luios ÁIĺaIĺiltos Isko!a, Egvsćges PedapógiaÍ SzukszoIgt:,t t és Di(ikoĺthon

Az

önkoľmányzat szándéka szeĺilt az intézllélrytovábbi
Egyházi Jogi SzeInélyIlek adja át'

ital1ását a Baptista Szeľetetszolgálat

}

Az alkalmazotti kłizösség vélenrétlye: a Baptista Szeretetszolgálatot rnnt lehetséges egyházi

}

A szülői munkaköziisség így fogalnrazott vélernényében:,,Á sziilői nlunkakôzosség tagjai (az
itt tanuló dićikok sziileinek véĺenényétösszegezl,e) azĺ ĺťtnogaljćtk,hogy a Kosstĺh Ltljos
ÁIntános lskola, EgłségesPedagógiai Szakszolgćllal és Ditikoĺĺhon felntaftťrsáÍ a BCłpliSĺa

fenntartót 48 fó elfogadhatónak taltja,

}
ż
2. 4, A

Az

fe

1

fő nelrmel szayazott'

Szeľeĺelszolgálat Egyhćłzi Jogi Szelllél1łnek cldjĺik ál. "
Iskolaszék: ,,Tánrogatjuk, hogy a Kossutli Lajos A]talállos Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákottlron fenĺtafiója 2012' szeptelnbel 1-jétól a Baptista Szeľetetszolgálat
Egyházi Jogi Szelnély legyerr.'' (Az egyház nevét pontosítottuk.)
A diákönkol'mányzat megistl'Ieńe és tálnogatta az iskola további fenntartásáľa vonatkozó
önkoľrĺányzati szándékot.

klp fo

k

li M íívészet o ktaÍ dsi Int éznúnv

öĺkornányzat szándéka szďinÍ az intéznény további fenntaľtását a Baptista Szeretetszolgálat

Egyházi Jogi Személynek adja

}

át.

Az iskolában _ annak jellegéból eredoen _ nem rnűködik szülói szel\ĺezet, diákönkonnányzat,
valamint iskolaszék' Igy |lt az alkalmazottĺ közösség vélernénye jelenik meg, eszeľint az
alkalnrazotti közösség ,,2l igen szctl)cĺzcúĺalegyhatlgúlag elfogadła, hogy 2012' szeptenlbeľ 1-

jéłőI a BapĺisttłSzeľetelszolgdlcĺllegyen az iskolcl

tij

fenntaľłója. ''

2.5. Illéssv SĺinĺIoľSzĺtkkijzép-és Szakiskokt

Az

öltkotmárryzaÍ szánđékaszeríri az intéznény további fenntartáSát a Baptista Szeretetszolgálat

Egyházi Jogi Szernélynek adja át'
} Az alkalmazotti közösség ,,37 ĺge sząýćtząĺtal(94,87%) tá logąĺjd azt, hogl az llléssy
Scindoľ Sząkközép- és Szakiskola fennlaľtója 2012. szeptenbeľ ]-jéĺőI a Baptistcr
SzeľetetszoIgálaÍ Eg)házi Jogi Szenlély Iegyen. "
} A iskolaszék és a diákiinkoľm ányzat egyhangtllag tárnogatja a Szeretetszolgálatot mint aZ
iskola lehetséges fenntar1óját. Az iskolában szülői szervezet nem működik.

2.6. Mljľicz Zsigmond Ginnúzium, KajzeazdqsdpÍ Szakkłjzépiskokt és KollépÍum

Az

önkormányzat szándéka szeint az intézmény további fenntartását a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személynek vagy a Kisújszállási Refotmátus Egyházkozségnek adja át.

} Az
}
}
}

alkalmazotti közösség vélenrélrye: ',Az énényesszćĺýćłZaÍok79,7aÁ-a ĺánlogaĺjcl cl
Kisújszćillási ReíoľnlćlĺtlsEgłhdzközség 'íennĺćn,tóiszeľepét, 6loń-a ĺćr n4űtja a Bdpĺisĺű
Szeľeleĺszolgálat fennta1ó szeľepét, I ,70ń-a lámogatja az áIlami fenntcł.tó szeľepeĺ' ''
Szülői munkaközösség: ,, Megisneľliik és tldonlásul yettĺik az illtézmény!éľinĺőleheĺséges
fennĺcłlól,lilĺťlsnlócljail' Az elhcolgzoltűk cllapjtin a Refoľnlans Egltzkozség nlíĺködleĺésćben
"
lĺiĺjukbiztonsćĺgostlbbnclk az iskola léĺéĺ'
Iskolaszék: ,,A Kisl1jszalla'si Refoľnlátlls Egpház fennlaľĺói szeľepl,allalasaÍ a ľész^,el,ők
egyhallgtilclg lĺhnogtĺĺl4ĺk.
A BdpriSĺa SzeľeĺeĺSzolgćrlaĺfenntu'tói szeľepl,rillalásćnak
tdnogcltťIs(t kisebb'ségi l,élenlćnykéntjelenĺ nleg' Az állcnni fennĺaľĺćĺsĺ
eglik ľészhlevő senl
ĺál ogaĺtű. "
Diákönkoľmá nyzati ,,.''Clzolĺ űz allćlsponlon ycĺgytnk, hogy cl ľeÍoľnahĺsEgyhaz álĺal
.íennl 1oll iskolcl Ienne a legnlegfelelĺibb lil' "

3. Szakszenezeti vélemények

} A

Magyaľ Zenemĺĺvészekés Táncmĺivészek Szakszenezetének helyi alapszeľvezete az
Alapfoku MűVéSzetoktatási Intézményben mĹiködik. Esetükben a Baptista Szeretetszolgálat a
lehetséges egyházi ferultaftó ' igy foga\tnaztak: ,,A tagok poziĺílłunlkéntéľtékelik,hogy a
leendő fennĺcłłótĺ kozalkcllnlazoĺĺitöľl]ény szeľillti feltéteIekkel és juĺĺaĺasokkal(bćľ,
kafeĺéľia,jubilelłni jl'llcllonl, szabadság stb') alkalmazza toyabb a dolgozókal' Ez bizÍonsagoĺ
jelenĺ szánlnh'tĺ a jöllőĺ illeĺően.''

i A

Pedagógusok Demokľatikus Szakszeľvezete az Illéssy Sánclol' Szakközép- és
Szakiskolában nĺiködik' esetükben is a Baptista Szeľetetszolgálat a lelretséges egylrázi
felxltaltó. Vélellélryük:,, e gllcul gtil ag ĺ1unogűĺjukć! íenntctľtól,ciIĺdsĺ''.

}

Pedagógusok Szakszelvezete: ,,Tudomásul vesszük a kialalolt vélerrrélryeket. ... Bízunk
benĺe, hogy az átszelvezéseket seln a gyeľekek, senr a szülok, sem a kol]égák nem sínylik
lrreg, és az új femrtartók az ígéľeteketkövetkezetesen taľtják be.''

4. Gazdasáeĺ kamaľa. TISZK

} A

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Keľeskedelmi és lpaľkamaľa azt Íogallnazta meg, hogy
amerulyiben az új fenntartók a működést a jelzett módon biztosítják' valamint a szakmai
gyakorlati képzésheza vállalkozói kömyezettel kialakított eddigi jó kapcsolatot továbbra is
femtadják, a Jász-Nagykurl-SzoInok Megyei Keľeskedelrrri és Ipalkatnara tudorr-rásu] veszi és
egyetértoen támogatja az intézmények fenntartóváltását.

} A

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szenezésiTáľsulás a 20/20IŻ' (V. 9') számú
a következő döntést hozta: ,,A Jász-Nagłkĺłl-SzolnokSzakképzés-szen ezćsi

hat"ározatában

Táľsulas TaľsĺĺIásiTanácsa egyetéľta KsújszrillĺźsVáľos Önkoľnćłnyzaĺćłnak
intéznényćiÍszen,ezésielképzeléseivel,cĺzząl a feltétellel, hogl az új Íenntaľtó|al kötö
szeľződésében cĺ leendő fennlcnló ĺinĺillaljacl jelenlegi fenntaľtó köĺelezettsł!4eit a Taľsulĺis
ił'ánt, iIIene léĺszánarćlnyos hozzĺijtiľlĺlcissal vĺillalja a Társulćls fenntaľtási kd,ltségeihez való
hozztźjeiľulástit tegalább a TÁM)P-2'2'3 Íeru aľlasi időszakának végéig'"(Megegyzés: a
társulási megállapodás IV' részének BlŻ' pontja szerint a táľsulás ,,egyetértési jogot gyakoĺol
az intézméĺryialapító okiratok elfogadásakor, módosításakoľ, amennyiben az a szakképzést
érinti (kiilönösen

a maximális tanulói létszám, az oktatott szakmák

meghat ározásáná|),

véleményeziaz iĺtézméĺyek
átszervezését''' Ez esetben tehát a véleménynyilvánítás nem köti
az önkotmányzat

döntését.)

III.
Javaslatok a véIemények ismeľetében

A

fenti vélemélryekalapján javaslatomat köZoktatási intézményeinkegylrázi felntartásl'a vonatkozóan
a lnellékelt lratáÍozati javasIatban teszem meg. E hatálozati javaslat tarÍaImazza az egyeztetések sol'án
kiforrrrálódott rrregállapodások teF'/ezetét is' Eszeľint mindkét egyházi ferultaftó esetében kiizoktatási
megállapodást kel1 kötnülrk' ltrelyekľe további trregállapodások épülnek:
_ téľítésl-nenteslraszlrá]atľól,

-

a

köza]kalnrazottakátVételéľol,
Baptista Szeľetetszolgálat esetéberr pedig még

-

a finanszíľozásľóI,

és a Polgáľrresteľi Hivatal megbíZásáľól (ez utóbbi a Polgálrrrestel'i Hivata] és a Baptista
Szeretetszolgálat megfelelő szelve között jörr létľe'

A

közoktatási töĺvény l18' $ (9) bekezdése szerlnl az egylrázi ferurtar1ó akkor lesz jogosult a
kiegészítő egyházi tálnogatásľa, ha egyoldalú nyilatkozatot tesz anó1, hogy a közoktatási tönĺény 8l . $
(1 1) bekezdése szeľint ľésZtveSZ az cinkományzati feladatellátásban' Egyoldalú nyilatkozatot azonban
csak meghatározott feltéte]ek esetén tehet, e feltételeket a Kormányhivatal vizsgálja. Az egyolđalú
Iryilatkozat azélt fontos, l'nęrt ű benýLiiĺćlsĹiĺkövető nevelési, oktatási évrő] kezdodóen vá]ik jogosulttá
az egyllázt felmtal1ó kiegészítohozzájáruIás''a. Erniatt célszerĹĺniiIrdenképpen a szeptelnbeĺ 1_jei
átadást lrregeloző 11apokban átadni az intéznrélryeket . Ezért a hatáľozati javaslatlran az átadás r-npjakélit
2012' augusztus 30. napját jelöltük neg'
Kisújszállás, 2012' nájus

l4

Az előleľjeszlés készílőjének,egyben a készĺtő sŻevezelĺ eg)ség vezetőjének neýe és aláíl'ása: Kocsisné Monoki Juliąnna
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Hatáľozati javaslat
/2012' (v, 15.) számú iinkoľmányzati haláľozat
az önkoľmányzat fenntaľtásában lévő közoktatási intézményekto\'ábbi fenntaľtásáľól

Kisújszállás Váľos oirkonrrányzati Képviselőłestülete ./Ź önkoľnldnyzaĺi kozoklcłĺćlsiilltéznén)łek
tollábbi íennĺtĺllťlsćĺnak
és nlííkocltetésénekIehetőségeil'őI szóló I80120|2' (IV. 24') szánú
határozatának 2. és 3. pontja alapjárr véleményeztettea ferurtańásbalr rnĹiködo közoktatási
intézmélryek egylrázi fenrrtartásba adásáľa volratkozó szándékát'

1') A képviselołestület megköszöni a véIeményező szeľvezeteklek, ltogy rragy felelósséggel és
együttlnĺiködéssel voltak pańneľek az intéznrényekegyhází femtaľtásba adásáľól való

golrdolkodásban, és liatározott vélenrérrynyilvánításaikkal, éSZIeVételeikkel és javas1ataikłal segítséget
adtak a dontéSek Irreghozatalához.

2.)

A Képviselőłestület az 1' pont szeľinti véIeményekfigyelembevételével a következő

döntéseket

} a

a

lrozza: KisújszálIás Város onkonĺányzati Képviseló-testülete 20l2' augusztus 30. napjával

Váľosi Óvodai IntézInény fenntartását az áIÍaIa ellátott feladatokkal átad1a
szeľetetszolgálat E gyházi Jogi Személynek,

'ż az

Alany Jálros Álta]árlos Iskola

fenntartás

Kisújszál1ási Refoľlrrátus Egyházközségnek,

ž a

Baptista

át az általa ellátott feladatokkal átaclja

a

Kossutlr Lajos Általános Iskola, Egységes Peclagógiai Szakszolgálat és Diákottlron
áIta],a ellátott íeladatokkal átadja a Baptista SzeletetszolgáIat Egyházi Jogi

fellrtartását aZ
Szelné1ynek,

i

az Alapfoku Mĺĺvészetoktatási Intéznényfenntaľtását aZ á]tala ellátott feladatokkal átadja
Baptista s zeretets zoIgáIat Egyllází Jogi Szelrrélynek,

a

}

a

}

az Illéssy Sándoľ Szakközép_ és Szakiskola fenntartását aZ trltala ellátoÍt feladatokkal átadja a

Móricz Zsigniond Girnnázium, Közgazd'asági Szakközépiskola és Kollégium ferultar1ását az

általa ellátott feladatokkal átadja a Kisújszállási Református Egyházközségnek,

Baptista Szeľetets zolgáIat Egyházi Jogi Személynek.
FeIelós: Kecze István polgánnesteľ
Határidó: 2012. augusztus 30'

3') A Ż' pontban

megfogalmazott döntés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
szakvéleményénekátvétele után lép hatályba. A Képviselőłestület felkéri a polgánnesteń, hogy a
következő képviselőłestületi üIésen a Kormányhivatal szakvéleményéroladjon tájékoztatást.
Felelós: Kecze István polgámresteľ
Határidő: 20lŻ. május 29

'

4.) A Képviselő{estület megbíZza a polgármesteĺt és a Polgáľmesteń Hivatalt azzal, hogy a 2. pont
szeÍinti intézményátadással kapcsolatos feladatokat lássák el, a képviselőłestületí döntéseket igényló

kéľdéseketpedig terjesszék a képviselőłestület elé.
Felelĺjs: Kecze István polgármesteľ és dr. Varga Zsolt jegyző

Határidő: 20|Ż. au'gllszÍlls 29.
5.) A Képviselőłestület felhatalmazza a polgáÍÍnester ara, hogy aláí1a az e határozat mellékletében
szeľeplő megállapodás-tewezeteket, melyek a következők:

A Baptista Szeretetszolgálat

E gyházi Jogi Szenréllyel köterrdó nregállapodások:
megállaparL!!
2. MegáIIapodás finanszíľozásról
3. Megállapodás közalkalmazottak átvételél'ől
4. Megállapodás térítésmenteshasználatlól

1.

Közoktatási

A Kisújszállási Refonnátus Egyházközséggel kötendó nregállapodások:
5. Közoktatási

nreqál lapaś!éó
6. Megá11apodás köZalkalmaZottak átvéteIérol
7. Megállapodás tél'ítésmeĺrteslrasználatľól

Felelős: Kecze Istvárr polgármester
Határidő: 2012. május

3l.

6') A Képviselő-testület felkéri a jegyzót, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
iIletékes szervezeti egységével e haláÍozaÍ 8' nrelléklete szeľinti megállapodás megkötése éľdekébena
Polgár'mesteľi Hivatal alapító okiratáriak módosítáSát készítse elo elfogadásľa'

Felelos: Dľ' Y arga Zsolt jegyző
Hatáľidő: Ż072. augusztlls 29 '

Elľől éľtesül:
1' Kecze István po]gáľllresteľ
2. Gönczi KáIoly bizottsági elnök

3.
4'
5.
6.

7.
8'
'

9

10.
1 1.

2.
13'
14'
l 5.

1

ló.

17.
18.
19.

Budai Ferenc közoktatási szakéľtó, Törökszentrniklós
Városi Óvodai Intéznény, valalnint alnak alkalrnazotti közössége, óvodaszéke, szü]ői
közössége
Aĺany János Általános Iskola, valalnint atrĺak alkalmazotti közössége, iskolaszéke, szüIői
közössége és diákönkonnányzata
Kossuth Lajos Altalános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszo1gálat és Diákotthon, valamint
annak alkalmazottí közössége, iskolaszéke, szülői közössége és diákönkolrnányzata
Il1éssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola, valamint annak alkalmazotti közcĺssége, iskolaszéke
és diákönkormányzata
Alapfoku Művészetolđatásilrrtézrrrény, valamilrt arurak alkalnrazotti közössége
Mőicz Zsigmond Girnĺázium, Közgazđasági Szakközépiskola és Kollégium, valamint annak
alkalmaZotti közcissége, iskolaszéke, szüloi közössége és diákönkolmányzata
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Kisújszállási Refonnátus Egyházközség
Pedagógusok Szakszervezetének Kisújszállási A1 apszervezete
Pedagógusok Demokatikus Szakszervezetének Kisújszállási Alapszervezete
Magyar Zenemrĺvészek és TáncmĺĺvészekSzakszer''ezete Kisújszá1lási Alapszetvezete
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezésiTársulás
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazđasági és Iparkamara
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkományzati Kapcsolatok osaálya
Polgármesteri Hivatal Pénzügyí osztáIya
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