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Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. október 24-én tartott 
testületi ülésén.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Gáspár  András,  Holczmann  Péter,  Juhász  János,  Koloszárné  Varga 
Elvira,  képviselők. 

Távolmaradását bejelentette: Talhammer László képviselő

Sellei Tamás polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Általános Iskola működési költségeinek
átvállalásáról döntés

Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

   Általános iskola működési költségeinek átvállalásáról döntés.

Sellei Tamás polgármester: A kérdés, hogy saját bevételeink terhére vállaljuk-e az iskola 
működését, vállaljuk-e a költségeket az állam helyett. Bármennyire is meg akarom tartani az 
iskolát,  minden információ azt  mutatja,  hogy az állam helyett  vállalnánk át  a költségeket. 
Ennek az iskola jövőbeni sorsára semmi befolyása nincs.
Több helyről  érdeklődte,  a környékbeli  polgármestereknek a véleménye  is  megegyezik  az 
enyémmel. Ha vállaljuk a működési költségeket, az nem jelenti azt, hogy meg tudjuk tartani 
az iskolát.  Valószínű,  hogy január 1-jétől  kell  már  a működési  költségeket  fizetni,  és egy 
összegben az év első negyedében.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  A nagycenki polgármester,  alpolgármester és a jegyző a 
Nemzetgazdasági  Minisztérium  helyettes  államtitkáránál  voltak  személyesen,  aki  a 
kérdéseikre  válaszolva  a  polgármester  úr  által  elmondottakat  nyilatkozta.  A  nagycenki 
kollégák is azt a választ kapták, hogy semmi befolyással nem lehet az önkormányzat az iskola 
működésére  akkor  sem,  ha  a  működési  költségeket  átvállalják.  Az  esetleges  intézményi 
összevonásoknál elsősorban a létszám fog szerepet játszani.
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Holczmann  Péter  képviselő:  Ragaszkodom  az  iskolához.  Nem  lehet  összehasonlítani  a 
nagycenki  iskolát  a  peresztegivel.  Nagycenk  közös  hivatal  lesz  abból  hasznot  fog  húzni. 
Hamarosan várható olyan döntés, hogy az iskolákat összevonják.

Gáspár András:  Nem tudom,  hogy befolyásolja  vagy sem az  iskola  jövőjét  a  működési 
költségek átvállalása.

Pinezits  Tamás  alpolgármester: Nem változott  az  állásfoglalásom annak  ellenére,  hogy 
engem személy személyt  is  érint  a gyermekeim miatt.  Nem látom értelmét,  hogy 8-10-12 
millió forintot bizonytalanra kiadjunk.

Gáspár  András  képviselő:  A  határon  vagyunk,  hogy  elérjük  a  létszámot.  Az  oktatás 
mindenhol ugyanaz lesz, értelmetlen lesz elvinni a gyereket más iskolába.

Juhász  János  képviselő:  Talán  1-2  évvel  lehetne  eltolni  az  iskola  összevonását. 
Bizonytalanra  én  nem szavazok.  A működési  költségek  összegének  egy részét  más  célra 
vissza lehetne invesztálni az iskolára. Valamit kellene tenni az iskolával, hogy vonzóvá tudjuk 
tenni  a  tanulók  számára.  Gondolok pld.  a  német  nyelvoktatásra,  melyet  az  önkormányzat 
támogatna  anyagilag.  A  szülők  számára  nagyobb  megfogó  ereje  lenne  az  intézménynek. 
Véleményem  szerint  most  nem  érdemes  ennyi  összeget  beáldozni  a  működési  költségek 
fedezetére. Olyan értéket kellene beállítani, aminek megtartó ereje lenne.

Koloszárné Varga Elvira képviselő – iskolaigazgató-: Erre tettünk már lépéseket,  de ha 
nem lesz iskola, nem lesz hol tartani a külön foglalkozásokat.

Pinezits Tamás alpolgármester: Egyetértek Juhász János felvetésével. Olyan lehetőségeket 
kell találnunk, amelyek növelik az iskola megtartó erejét.

Holczmann Péter képviselő: Ha az állam irányítása alá kerül az iskola, majd ők mondják 
meg, hogy mikor hol lehet külön oktatást tartani.

Pinezits  Tamás alpolgármester: Véleményem szerint  annak nem lesz akadálya,  hogy az 
iskolában külön oktatást finanszírozzunk, maximum tanórán kívül tartanák ezeket az órákat.

Sellei Tamás polgármester: Fontosnak tartom amit Juhász János képvelő úr mond. Áldozni 
kell az iskolára, vonzóvá kell tenni a szülők számára. A működési költségek összegét ne a 
bizonytalanra költsük, fordítsuk másra ezt a pénzt.

Kérem a képviselő-testületi tagokat szavazzanak arra vonatkozóan, hogy vállalni kívánják-e 
az általános iskola működési költségeit.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

45/2012.(X.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete – mint a 3 000 főt meg nem haladó 
lakosságszámú  települési  önkormányzat  –  az  általános  iskola  működési  költségeinek 
finanszírozására  vonatkozó  javaslatot,  szótöbbség  hiányában  elutasította,  a  működési 
költségeket nem vállalja fel.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Sellei  Tamás polgármester: Annak nem örülök,  hogy ilyen  helyzetbe hoznak bennünket. 
Most is azt tudom mondani, hogy másra fordítsuk a pénzt. Nem arról döntöttünk, hogy nem 
támogatjuk az iskolát. Az iskolát meg akarjuk tartani, de azzal nem tudjuk, hogy vállaljuk a 
működési költségeket.

Kérdések, bejelentések

Sellei  Tamás  polgármester:  A  Pereszteg  Községért  Egyesületalapító  okiratában 
meghatározott feladatokba belefér a faluközpont felújítása parkolók kialakításával, játszótér 
építése Széchenyben, az új lakótelepen a játszótér mellett szabadidőpark kialakítása. Ennek 
alapján az egyesület adja be a pályázatot.

Több kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszönve a megjelenést, a testületi ülést 
bezárja.

kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző

 


