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JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. április 2-án megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
A Képviselı-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzıkönyv
szerkesztett jegyzıkönyv.
Jelen voltak:

dr. Bóka István
Hári Lenke
Dr. Kiszely Pál
Molnár Judit
Pethıné Schulcz Ágnes
Pálfy Sándor
Dr. Szalai Gábor
Schindele György
Takács Miklós
Ujhelyiné Károlyi Krisztina

polgármester
alpolgármester
tanácsnok

Pékné dr. Csefkó Judit

aljegyzı

képviselık

Jelen voltak továbbá:
Szabó Lajos, Andáné Valente Mária a Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi.

dr. Bóka István: Tisztelettel köszönt mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen,
melynek 1 napirendi pontja lesz. Szándéknyilatkozat a Bem József Általános Iskola
fenntartásának átadásáról a Balatonfüredi Református Egyházközség részére
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 12 tagú képviselı-testületbıl 10 fı
jelen van.
Távolmaradását jelezte: Pálffy Károlyné képviselı asszony, késést jelzett Csizmazia
Szilveszter képviselı úr.

A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri dr. Kiszely Pál tanácsnok urat és Schindele
György képviselı urat.

Az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A meghívóban szereplı napirendet javasolja tárgyalni, nyílt ülés keretében. Az
elıterjesztést az ülés elıtt megkapták a képviselık.
Kéri, aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét:
dr. Bóka István: Megállapítja, hogy a Képviselı-testület az ülés napirendjét és a
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
78/2012. (IV. 2.) számú h a t á r o z a t o t :
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testület az ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. Szándéknyilatkozat a Bem József Általános Iskola fenntartásának
átadásáról a Balatonfüredi Református Egyházközség részére
Elıadó: dr. Bóka István polgármester

Csizmazia Szilveszter képviselı úr megérkezett az ülésre, így a Képviselıtestület létszáma 11 fı.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1. Szándéknyilatkozat a Bem József Általános Iskola fenntartásának
átadásáról a Balatonfüredi Református Egyházközség részére:
dr. Bóka István: A Bem Általános Iskola jelezte szándékát, és mérlegelte a
lehetıségeket a Balatonfüredi Református Egyházközösség segítsége tekintetében.
Azért nem tudott a képviselıtestület a múlt csütörtöki ülésen döntést hozni, mert
egyeztetések, tárgyalások folytak a veszprémi érsekséggel is az intézmény
átadásának vonatkozásában. Miután ez letisztázódott, sürgısen kell rendkívüli ülés
keretében dönteni. Szerinte nem újdonság ez senki részérıl sem, a lényeges tartalmi
elemeket már korábban közölte.
A tantestület és a szülık tájékoztatva lettek, annak ellenére, hogy gyakorlatilag a jogi
aktusok most fognak megtörténni, amennyiben a testület a pozitív határozati
javaslatot fogja elfogadni. Az eltérı tagozat (gyógypedagógiai) a javaslat szerint nem
kerülne egyházi fenntartásba, errıl késıbb kell majd dönteni, vagy az Eötvös vagy a
Radnóti iskolának lenne a része.
Sebık úr, Pécsely polgármestere jelezte, hogy a mai rendkívüli testületi döntést
követıen ık is dönteni fognak, hogy mit kívánnak tenni a pécselyi tagintézmény
tekintetében. Annyit mondott Sebık Lajos úr részére, hogy nyitott mindenfajta
elképzelésre, megoldásra. Nyilván az lenne a jó, hogyha a pécselyi tagintézmény a
Bem József Általános Iskola tagintézményeként menne át egyházi fenntartásba, de
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ez már nem e testület döntése. Véleménye szerint a határozati javaslatban, mint egy
menetrend, forgatókönyv, szinte minden le van írva, hogy mit kell tenni.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat.
Ujhelyiné Károlyi Krisztina: Kérdezni szeretné, hogy a szülık felé a tájékoztatást
kifogja megküldeni, az önkormányzat vagy az iskola.
Szabó Lajos: A vélemények beszerzésére van határidı, 2012. április 3-11-ig tehetik
ezt meg. A döntés után felveszi a kapcsolatot az igazgató asszonnyal, véleménye
szerint ezt minél elıbb meg kell, hogy tegyék. Egyrészt a vélemények megszerzése,
nemcsak a saját érdek, hanem a késıbbi fenntartónak is tudni kell, mert ehhez
képest kell nekik is a különbözı engedélyeket beszerezni.
dr Bóka István: Annyit még el szeretne mondani, hogy amikor ebben az ügyben
tartottak szülıi fórumot a Közösségi Házban, valamennyi szülıt kiértesítettek arról,
hogy milyen ügyben kívánják az ı véleményüket meghallgatni. Az iskola szülıi
körének kb. a 25 %-a jelent meg ezen a fórumon, kb. 50-60 ember, ha jó számolt.
Ebbıl következik – lehet, hogy nem volt jó az idıpont vagy nem értek rá -, hogy a
szülık jelentıs részének édes mindegy, hogy milyen fenntartásban van ez az
intézmény, egyháziba vagy nem egyháziba. Azt látja a szülık részérıl, hogy a
markáns kisebbség akar, markáns véleményt megfogalmazni az adott ügyben,
nyilván ez meg fog történni.
Ujhelyiné Károlyi Krisztina: Azért kérdezte az elızıeket, mert ezen a héten lesznek
az iskolai beíratások és nem tudja, hogy a mostani nagycsoportos óvodások
mennyire értesültek errıl. Mert tudja, hogy van olyan szülı, aki meghallotta, hogy
református iskola lesz, és szívesen beíratná, de nem tudja, hogy biztos-e,
bizonytalan kifelé az információ.
dr. Bóka István: Úgy tudja, hogy már a nyílt napon az iskola azt kommunikálta kifelé,
hogy református fenntartásba megy át az intézmény.
Szabó Lajos: Igen így volt. A nyílt napot követı szülıi értekezleten kérdezte meg az
igazgató asszony még egyszer a tantestületet, és ık 100 százalékosan biztosították
arról, hogy egyetértenek a református fenntartással.
A másik, hogy ezt mind írásban kell megtenni. Vannak nyomtatványok, melyben a
szülıknek írásban kell nyilatkoznia. Az igazgató asszony mindenki számára meg
fogja küldeni a megfelelı nyomtatványokat, nem csak az elsıs szülıknek, hanem az
összes diák számára.
Pethıné Schulcz Ágnes: A gyógypedagógiai, eltérı tagozatnál mi az elképzelés,
hogyan mőködik majd tovább.
dr Bóka István: Vagy a Radnóti vagy az Eötvös iskola fogja átvenni, egyelıre
változatlan helyszínnel, mint ahogy most van, egy épületben fog ez megtörténni.
Ebben még nincsen döntés. Eltérı tagozatból egy van a város területén, azt
gondolja, hogy nem lehet azt a döntést hozni, hogy azt is átadja a város.
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Csizmazia Szilveszter: Azt kérné Polgármester úrtól, hogy kicsit beszéljen arról,
hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye is pozitívan állt ehhez a dologhoz. Látja, hogy
az elıterjesztésbe se került bele ez a vonal.
dr. Bóka István: Abszolút, Kiss-Rigó László pozitív volt. Másfél-két évvel ezelıtt
Szegedre mentek megkérdeni, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleménye. Akkor
kifejezte szándékát, hogy nagyon szívesen átvenné ezt az intézményt. Most ismét
megkeresték és azt mondta, hogyha kell és szükséges, akkor lehetıségeihez képest
segít.
dr. Szalai Gábor: Két dolgot szeretne kérdezni, az egyik az-az, hogy átveszik–e egy
új szerzıdéssel a dolgozókat? Hogy ez jogfolytonosan történik-e? Egy év
munkaviszony után az új helyen mennyi munkaviszonyuk lesz összesen, egy év vagy
annyi amennyit a Bem iskolában már ledolgoztak?
Szabó Lajos: A munkaviszony az nyilván nıni fog, de a közalkalmazotti jogviszony
az meg fog szőnni. A jogviszony kezdete a következı fenntartóval kötendı
szerzıdéssel indul.
Polgármester úr, amikor voltak a tárgyalások, egyeztetések a tantestület felé, akkor
jelezte, hogy ugyanazt kívánja az itt dolgozóknak is biztosítani, mint ha állami
fenntartásban lennének.
dr. Bóka István: Minden olyan szerzett jog, ami kvázi elveszne azzal, hogy ık más
munkaviszonyba kerülnek, azt a füredi önkormányzat magára vállalja, nyilván nem
lehet az átvevıre ezt ráterhelni.
dr. Szalai Gábor: Konkrétan az a kérdése Polgármester úr felé, hogy ha valakit egy
év után elküldenek, akkor neki 1 év munkaviszony után jár a végkielégítés, ami
gyakorlatilag nulla. Vagy, aki már 20 éve dolgozik az iskolában, az a 20 év után járó
4 hónapnyi végkielégítést kapja.
dr. Bóka István: Az önkormányzatnak kell kifizetnie ezt pluszként. A jubileumi
jutalomnál is ugyan ez a helyzet, ha az új fenntartó nem téríti, akkor az
önkormányzatnak kell bevállalnia.
Ne legyen rosszabb helyzete a tanárnak, ha átmegy az egyházi fenntartásban lévı
intézménybe.
dr. Szalai Gábor: A másik kérdése az lenne - talán nincs itt az ideje a fejlesztésekrıl
beszélni -, hogy ezek a pontok nem érintik a fejlesztéseket. Pedig a Bem iskolában a
főtési rendszer borotvaélen táncol. Milliókat kellene befektetni, hogy rendesen
lehessen az épületet főteni. Karbantartásról van szó, amit az egyház vállalna, de a
fejlesztéseket ki fogja finanszírozni, mi ennek az útja, módja.
dr. Bóka István: Minden átadott intézménynél, ahol a tulajdon nem megy át, ott a
tulajdonos dolga ezen kötelezettségeknek a megtétele. Ugyanez a helyzet az Arácsi
iskola tekintetében, azzal, hogy az egyházi normatívával jelentıs plusz fog megjeleni
a rendszerben a jelenlegi ismeretek alapján. Rendkívül pozitívan álltak hozzá, hogy
ebbıl a pluszból energia-hatékonysági beruházást lehessen végrehajtani. Ha ezek
pályázati kiírásra kerülnek, az átcsoportosítás majd megtörténik.
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A Bem iskola tekintetében egyértelmően az önkormányzat dolga és kötelezettsége.
Minden átadott intézmény tekintetében a tulajdonos dolga a felújítás, beruházással
kapcsolatos döntések meghozatala, és annak finanszírozása. A Bem iskolának
rosszabb lesz a finanszírozása, mint a szakiskolának, ezt el kell mondania. De
összességében, ha a Balatonfüredi Református Egyház „kalapja”, meg az
önkormányzat „kalapja” összehasonlításra kerül, - nem lehet tudni, hogy mennyi ideig
- sokkal jobb lesz a finanszírozás, mint most. Sokkal több pénz marad a
rendszerben, így nagyobb esély van arra, hogy ezeket az energetikaihatékonysággal kapcsolatos fejlesztéseket meg tudják valósítani.
Ujhelyiné Károlyi Krisztina: Kérdezni szeretné, hogy ha a pécselyi tagintézmény is
csatlakozik, akkor ık nem a füredi egyházközséghez fognak tartozni, hanem a
pécselyihez? Nem tudják, hogy melyik egyházzal lesznek kapcsolatban.
dr. Bóka István: Jogilag nem tud erre a kérdésre válaszolni.
Ujhelyiné Károlyi Krisztina: Ezt a szerzıdést 50 év tekintetében bármelyik fél
felmondhatja menet közben?
dr. Bóka István: Véleménye szerint a reformátusokkal megkötendı szerzıdés teljes
mértékben fogja majd tartalmazni erre a kérdésre a választ. A bencések tervezetét
már ismeri, nyilván ide fog kerülni valamikor elfogadás céljából. Az egyház részére
van egy kibúvó, hogyha olyan mértékben elnehezedik a finanszírozás, hogy nem
tudja fenntartani az intézményt, akkor neki jogában áll visszaadni ezt az intézményt.
Akkor nyilván át kell adni állami fenntartásba, - ha nem változik a rendszer - és majd
meglátják, hogy mi fog történni.
Ujhelyiné Károlyi Krisztina: Azért kérdezi, mert olyan visszhangok mennek
Pécselyen a faluban, amit a Sebık Lajos polgármester úr kifelé kommunikál, hogy ı
csak 1 évre akarja átadni a Balatonfüredi Református Egyháznak az iskolát, utána
meg valamilyen Abai Alapítványi Iskolához szeretne csatlakozni. A református
egyházhoz való csatlakozás tekintetében a pedagógusok már nyilatkoztak, és a
három fenntartó is: Vászoly, Balatonszılıs, és Dörgicse. Pécsely az külön kategória.
dr Bóka István: Nem tud errıl, Sebık Polgármester úr azt jelezet felé, hogy nem
látja, azt, hogy milyen lesz az elkövetkezendı 1 év egyházi fenntartásban. Kérdezte,
hogy van-e lehetıség arra, hogy 1 év után ık kilépjenek ebbıl a rendszerbıl. Az
Abai iskoláról nem beszélt, annyit tudott mondani részére, hogy szerinte minden
megállapodás dolga. Ha meg tudnak állapodni a Református Egyházzal, akkor van
lehetıség, ha nem, akkor nincs lehetıség. Az lenne jó, ha együtt mőködne a két
dolog.
Ujhelyiné Károlyi Krisztina: İk is ezt szeretnék.
dr. Bóka István: Polgármester úr annyit jelzett még, hogy 1 év után értékelni
szeretné a kialakult helyzetet, hogy ez mit jelent.
Ujhelyiné Károlyi Krisztina: A szülık is elfogadják a református iskolát véleménye
szerint.
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dr. Bóka István: Olyan irányba kell menni, hogy ez keresztény iskola, mert, ha nem
így történik, akkor szerinte nagy gond és probléma lesz. Ha a katolikusok nem fogják
magukénak ismerni ezt az intézményt, akkor nehéz helyzet lesz, Határozottan úgy
kell vinni, hogy ez egy keresztény iskola legyen. Ezt a szellemiséget kell erısíteni,
ahol ez megtörtént, ott nagyon pozitív tapasztalatokat látott. Például Csajágon.
Szerinte van a szülıkben igény arra, hogy egy jó iskolába taníttassák a gyerekeket.
Átmenetnek kell lennie. A pedagógusoktól jelen pillanatban a lojalitást lehet elvárni,
senki sem kényszeríthetı alapvetıen arra, hogy változtasson a nézetein. Senkinek
se érdeke, hogy ott munkaviszonyok szőnjenek meg. Ez egyelıre még egy
szándéknyilatkozat.
Csizmazia Szilveszter: Muszáj még elmondania, hogy ez a dolog, ami zajlott,
kezdett élesbe fordulni a katolikus egyházon belül. Aláírásgyőjtı akció indult,
miszerint a katolikus hívek azt kérik, hogy lehetıség szerint az iskola katolikus
fenntartásba kerüljön. Kb. 300-400 aláírás győlt össze, amit igazából el kellett volna
hoznia magával, de utólag ezt pótolni fogja.
Ismeri mindenki a történetet, hogy jutottak ide, de ez akkor is tény, hogy az
önkormányzat felé megfogalmazódott egy aláíró ív. Ez alulról jött kezdeményezés
volt, természetesen. Ennyit szeretett volna még hozzáfőzni.
Pálfy Sándor: Egyetért azzal, amit Polgármester úr is mondott. Azt kellene
mindenkinek látni, hogy ez egy keresztény iskola lesz, felekezeti hovatartozás nélkül.
Úgy gondolja, hogy minden tisztelete a katolikusoké, meg nyilván a szülıké, de ez
egy elkésett dolog. Nem az önkormányzat felé kellett volna ezt az aláírásgyőjtés
megtenni, hanem mindenkinek a maga saját egyházának a vezetısége felé, hogy ne
mondjanak nemet.
Véleménye szerint át kellett volna írni a címet. Ez a folyamat amúgy is bonyolult, már
nem szabadna megzavarni. Saját részrıl meg fogja szavazni, a probléma így sem
egyszerő. Szerinte az a szellemiség meg tud valósulni most is, mint régen
megvalósult, szerinte nem lesz probléma. Meg kell szavazni, mielıtt kicsúsznak a
lehetıségbıl.
dr. Bóka István: Szeretné elmondani, hogy ez mindenkinek a felelıssége,hogy ez jól
mőködjön, mert mindenki érdeke, hogy a Bem iskola megmaradjon hosszútávon.
Arra kéri Csizmazia képviselı urat, hogy a katolikus egyház támogassa a
kezdeményezést.
Kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:
79/2012. (IV. 2.) számú h a t á r o z a t ot:
I. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, elvi döntést hoz arról,
hogy a Bem József Általános Iskola fenntartói jogát határozatlan idıre, de legalább
50 évre átadja a Balatonfüredi Református Egyházközségnek.
Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására.
Balatonfüred Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Humán Erıforrás
Bizottságot a tárgyalások felügyeletére, szakmai ellenırzésére.
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A fenntartó váltással kapcsolatos tárgyalásokat az alábbi szempontok figyelembe
vételével kell lefolytatni:
• A Bem József Általános Iskola fenntartói joga a gyógypedagógiai tagozat
kivételével átkerül a Balatonfüredi Református Egyházközséghez
• Az intézményben továbbra is oktató-nevelı munka folyik, az Alapító okiratban
szereplı tagozatokat kivétel a gyógypedagógiai tagozat az új fenntartó a
felmerülı igények figyelembe vételével továbbra is fenntartja, esetleg bıvíti
• Az ingók és ingatlanok használati jogát adja át a Balatonfüredi Református
Egyházközségnek
• Az intézmény fenntartási költségei a továbbiakban új fenntartót terhelik
• A használatra átvett ingatlan állagát óvja, a folyamatos, zavartalan
mőködéshez szükséges valamennyi karbantartási munkát elvégzi
• Az intézményben alkalmazásban álló dolgozókat szerzıdésükben,
kinevezésükben megállapított módon tovább foglalkoztatja
• A munkatársak közalkalmazotti jogviszonya a fenntartói jog átadásával
megszőnik, új fenntartó a Munka Törvénykönyve alapján új szerzıdéseket köt,
mely nem lehet a munkatársakra nézve hátrányosabb jelenlegi
szerzıdésüknél, kinevezésüknél
• Képviselı-testület vállalja, hogy az átadott munkavállalóknak a jubileumi
jutalmát saját költsége terhére a továbbiakban fizeti, amíg a jogszabályi
kötelezettség fennáll az állami intézmények tekintetében.
II. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete meghatározza a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-a szerinti vélemények
beszerzését, egyeztetések lebonyolítását a következı ütemezésben:
1. Független szakértı kérése a Kormányhivataltól
Határidı: 2012. április 6.
Felelıs: jegyzı
2. Vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
• Intézmény alkalmazotti közösség véleménye
• Iskolaszék véleménye
• Szülıi munkaközösség véleménye
• Diákönkormányzat véleménye
• Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagjainak véleménye
• A Tagintézményt fenntartó önkormányzatok véleménye
Határidı: 2012. április 3-11.:
Felelıs: Szabó Lajos osztályvezetı, Köz Kádi Sarolta intézményvezetı
3. Információk közzététele az érintettek számára
Határidı: 2012. április 9-24.
Felelıs: jegyzı
4. Kormányhivatal fejlesztési tervre épített szakvéleményének beszerzése
Határidı: 2012. április 25.
Felelıs: jegyzı
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5. Képviselı-testületi döntés
Határidı: A képviselı-testület áprilisi vagy májusi ülése
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester

dr. Bóka István: Több napirend nem lévén, a rendkívüli nyílt ülést 7 óra 50 perckor
bezárta.

Kmf.

dr. Bóka István
polgármester

Pékné dr. Csefkó Judit
aljegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Igazolom, hogy a jegyzıkönyv az ülésen elhangzottakkal tartalmilag megegyezik.

Dr. Kiszely Pál
tanácsnok

Schindele György
képviselı
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