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Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. május 9-én
             megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Az ülés helye: Pereszteg Község Önkormányzat épülete
Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester

Pinezits Tamás alpolgármester
Gáspár András képviselő
Holczmann Péter képviselő
Juhász János képviselő
Koloszárné Varga Elvira képviselő
Talhammer László képviselő

Zambóné Németh Ilona aljegyző

Sellei  Tamás polgármester  köszönti  a jelenlévőket  és elmondja,  hogy a  képviselő-testület 
határozatképes, majd ismerteti az ülés napirendi pontját.

Az ülés napirendje:
1. A megyei köznevelési fejlesztési koncepció véleményezése

Előadó: Sellei Tamás polgármester

Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozza:

27/2013.(V.9.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  napirendi  pontot  kiegészítés 
nélkül elfogadta.

1. A megyei köznevelési fejlesztési koncepció véleményezése

Sellei Tamás polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy miért került sor a rendkívüli 
testületi  ülésre.  A  vélemény  megfogalmazása  előtt  a  soproni  Tankerület  Igazgatója 
tájékoztatta a tantestületet és a szülői munkaközösséget, hogy a tervek szerint a 2013/14-es 
tanévtől  a  felső  tagozatot  nem  tervezik  működtetni  a  településen.  A  polgármester,  mint 
pedagógus vett részt a megbeszélésen, mint polgármestert  nem hívták. A fenntartás állami 
átvételével az iskolát érintő döntési jogok kikerültek az önkormányzat kezéből. Nem vettek 
figyelembe  olyan  dolgokat,  amelyeket  figyelembe  kellett  volna  venni.  A  kapacitás  nincs 
arányban a valós helyzettel, az arányszámot nem lehet elfogadni. A létszám mutatók javulnak. 
Előzetes egyeztetetés, vélemény kikérése nélkül született a döntés.
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2.

Gáspár  András képviselő:  Ha  megszűnik  a  felső  tagozat  hogyan  lehet  majd  később 
visszaépíteni, ha ismét nagyobb lesz a létszám.
 
Koloszárné Varga Elvira: Felmenő rendszerű racionalizálásról volt szó, nem ilyen hirtelen 
döntésről.

Juhász János képviselő: Milyenek máshol a létszámok?

Koloszárné Varga Elvira: Változó, Zsirán pár fővel van kevesebb, Egyházasfalut is leépítik.

Pinezits  Tamás alpolgármester:  Meg kell  írni  a  véleményt.  Az önkormányzat  tett  annyit 
eddig az iskoláért, hogy legalább egy előzetes egyeztetésre sor kellett volna kerülni.

Sellei  Tamás polgármester:  Ha megszűnik a felső tagozat,  kevés az esély arra, hogy azt 
vissza lehetne szervezni.
Javasolja elfogadásra az alábbi vélemény megfogalmazását:
- a létszám javuló tendenciát mutat;
- az arányszámok nem reálisak, magas számban van megállapítva a férőhely;
- nő a beköltözöttek száma, várható a létszám növekedése;
- felmenő rendszerű racionalizálást javasoltak, ezzel szemben váratlan a tervezett
   leépítés;
- ha bekövetkezik a felső tagozat megszűntetése, csak iskolabusz igénybevételével
  lehet számolni;
- a felső megszűnése az alsó tagozat sorvadását segíti elő;
- a peresztegi iskola korszerű, felújított, az önkormányzat más fejlesztéseket elhalasztva
  az iskolai fejlesztésre fordított nagyobb összegeket;
- nem történt meg a két település intézményének összehasonlítása, nagyobb körültekintés
  kellett volta a döntés előtt. 

Döntéshozatal: 7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a  képviselő-testület  az  alábbi  döntést 
hozza:

28/2013.(V.8.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  megyei  köznevelési  fejlesztési 
koncepció Peresztegi Általános Iskolára vonatkozó részét nem fogadja el.

A képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a koncepcióval  kapcsolatban – a 
melléklet szerinti - megfogalmazott véleményt jutassa el az érdekeltek részére.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. május 20.

kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester aljegyző


