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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 04-én 

du. 1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7 
fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./  A Fekete István Általános Iskola állami fenntartásba adásának előkészítése 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Különfélék. 
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1. Napirendi pont 

 
 

A Fekete István Általános Iskola állami fenntartásba adásának előkészítése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az újonnan átalakulásban lévő járáson belüli iskolai oktatás szakmai vezetésével Bényei 

Sándor került kinevezésre. Felkérem Bényei Sándort, hogy szakmai kiegészítését 
ismertetni szíveskedjen.  

 
Bényei Sándor tankerületi igazgató: 
 Olyan folyamat előzmény elején vagyunk, amely igazándiból december 15-ére, illetve 

január 01-jére datálható. Január 01-jétől az Önök döntése alapján az Általános Iskola 
átkerül üzemeltetésre, fenntartással a tankerülethez. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 
apparátus lesz a fenntartó, amely szakmai hitelességgel és felelősséggel gondozza azt a 
munkát, amely itt folyik Tiszacsegén. Néhány olyan dolgot szeretnék elmondani a 
Képviselő-testület számára, amely fontos és informatív, azzal a megjegyzéssel, hogy 
még nem jelent meg a Magyar Közlönyben az átadás-átvételi törvény. A törvény 
szövegét azonban a javaslatot ismerjük, azokat a fontosabb kiegészítéseket is, amellyel a 
parlament elfogadta. Egészen bizonyos, hogy január 01-jétől az átadás-átvétel 
megtörténik. Egészen bizonyos, hogy december 15-ig egyszemélyi felelősséggel kell 
nekem átvennem Önöktől a tiszacsegei általános iskolát közművelődési alapfeladat 
nélkül, itt majd szükség lesz egy közbenső jogi aktusra, amit a képviselő-testület 
fenntartóként gyakorol és gyakorlatilag az összes foglalkoztatottal együtt átkerül az 
állam gondozásába mind a nevelő oktató munka, mind az üzemeltetés. Azt a 
megállapodást, amelyet december 15-ig az Önök meghatalmazása esetén alá kell írnunk, 
annak gyakorlatilag mi már felkészültünk a kodifikáció szövegével, és Jegyző 
Asszonnyal együtt ezt hamarosan megismerjük, és 15-ig gyakorlatilag egy analitikus 
nyilvántartás szerint átvesszük az épületeket, a dolgozókat. Az analitikus nyilvántartás 
azt jelenti, hogy egészen május 15-ig, amíg el nem készül a 2012-es év zárszámadása, 
addig nekünk pontosan fel kell mérnünk a tárgyi eszközt, fel kell mérni a 100 ezer Ft-nál 
magasabb eszközkört és az egyéb ingóságokat, mindazokat, amely a nevelő-oktató 
munkát szolgálja. Az az álláspontja az Emberi Erőforrás Minisztériumának is, hogy 
június 13-ig változatlan összetétellel, még a nyugdíjasokat is megtartva óraadóként, ha 
ilyen igény van, visszük tovább a tanévet, anélkül, hogy, hogy ezt a lakosság a szülők és 
a gyerekek bármilyen negatív tendenciában megélnék, nem változik alapvetően semmi. 
Január és május között olyan szakmai és költséghatékonysági felmérés lesz, amely 
nyilvánvalóan néhány korrekciót jelenthet a tiszacsegei iskolában. Nyilván nem változik 
az osztályok, a csoportok száma, nem változik az 1-8. évfolyamos oktatás, tehát 
megmarad. Sokkal inkább arra szeretnénk odafigyelni, hogy nézzük meg, mi az amiben 
elmaradt az iskola, ennek lehet objektív és lehet szubjektív oka is. De főként objektív 
oka van ismereteim szerint. Hogy hogyan lehet pótolni azt a problémát, hogy nincsenek 
olyan technikai eszközök az iskolában, amelyek máshol vannak, interaktív táblára 
gondolok. Illetve megnézzük azt, hogyan lehet majd 2013-2014-től az új köznevelési 
törvény által előírtakat racionálisan bevezetni, anélkül, hogy az a legkevesebb személyi 
problémát jelentse. Nyilván technikai kérdésekről is kell, hogy beszéljünk majd. Első 
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körben és különösen a nyilvánosság miatt engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én még 
1988-ban tanfelügyelőként kezdtem itt a pályámat Tiszacsege-Egyek-Újszentmargita-
Balmazújváros környékén. Én ismertem Jónás Úr kivételével minden polgármestert 
személyesen több alkalommal voltam testületi üléseken is. Akkor is és most is úgy 
gondolom, hogy érzem és értem, hogy mire van szükség a tiszacsegei gyerekek életében 
ahhoz, hogy jövőjük legyen és ennek érdekében én értékmentő és értéképítő munkát 
szeretnék fenntartóként végezni Tiszacsegén, olyan módon, hogy a legfontosabb 
lépéseket mindenkor szeretném egyeztetni a Képviselő-testülettel. Tiszacsegei 
szülőkről, gyerekekről van szó, nem mindegy, hogy mi történik az iskolában, evidens, 
hogy ehhez a tiszacsegei önkormányzatnak is lesz köze. Én mégis azt gondolom, hogy 
ez a városnak egyfajta könnyebbséget jelent, reménykedem benne, hogy bizalommal 
tekintenek a közös jövőnk elé és miután megjártam a közoktatás különböző 
szegmenseit, voltam tanító, tanár, debreceni irodavezető és főosztályvezető, pedagógiai 
intézetvezető, sok mindent megtapasztaltam. Igyekszem azzal a bölcsességgel és 
mértéktartással kezelni és irányítani az intézményt, nevelőtestületet, amire ez a pálya 
megtanított. Abban reménykedem, hogy ebben a két hétben nagyon nehéz munkánk 
lesz, ezt a megállapodást úgy kell tető alá hozni, hogy abból semmi ne maradjon ki. 
Szívesen veszem, ha a képviselő-testület ezt a megállapodást szövegszerűen is 
megismeri majd, de kérem Önöket, hogy ne tegyék elfogadás feltételévé azt, hogy újabb 
testületi ülést hívjanak össze. Azt javaslom, kérem és a jogszabály is így szól, hogy 
Polgármester Urat hatalmazzák fel a megállapodás ellenjegyzésével és mi azzal a 
felelősséggel fogjuk áttekinteni, hogy semmi ebből ne maradjon ki, semmilyen hátrány 
ne érje ebből Tiszacsege Város Önkormányzatát. Tisztelettel várom a kérdéseiket.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület is az előttünk álló folyamatokat nagyon jól 

ismeri. Úgy gondolom, hogy a település számára ez előnyt jelent, két dologból, hogy az 
elmúlt időszakokban az a szakmai irányítás, ami kibontakozni látszódik, az nem volt 
meg. Úgy gondolom, hogy a későbbiek folyamán ennek az előnyét majd élvezni fogja a 
település is, bár településünkön az oktatással különösebb gond nem volt és jól végezték 
a munkát a pedagógusok, a vezetők. Az önkormányzatunknak egy nagyon komoly teher 
leesik a válláról. Az állam, ahogy átveszi üzemeltetésre, illetve működtetésre is, ha 
minden jól megy az iskolát, ez 70 millió Ft-tal a költségvetésünkben pozitívként fog 
jelentkezni. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz helyzetben volt a településünk. Arról az 
önkormányzatról beszélek, amelyet már mi közösen alkottunk, hogy felelősen jártunk el 
mindig és az iskola előnyt élvezett és a személyi állományának is biztosítottuk a fizetést 
is. Azokat a feltételeket, hogy az iskolában a tanítás annak megfelelően folyik. Azt 
megtudom ígérni, hogy az átadás-átvételt is kellő felkészültséggel és úgy gondolom, 
hogy a Jegyző Asszony segítségével ez meg is fog rendben történni. Az 
önkormányzatunknak ez nagyon komoly anyagi jelentőségű döntés, szakmailag is most 
már felügyelve van. Személyeddel kapcsolatban nagyon örülünk neki, hogy szakmai 
vezetőként is segíteni fogod a településen lévő iskolát. Ha vannak olyan dolgok, 
amelyben az önkormányzat segíthet, ránk nyugodtan támaszkodhat. Valakinek van-e 
kérdése, hozzászólása? Bényei Sándor Úr bármikor rendelkezésünkre áll, ha kérjük. Aki 
egyetért azzal, hogy az átadás-átvétel megtörténjen, úgy hogy engem megbíztok a 
megállapodás aláírásával, kérem kézfelnyújtással jelezze.   
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Fekete István Általános 
Iskola átadás-átvételére vonatkozó megállapodás aláírását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

208/2012.(XII. 04.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 
2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése szerinti megállapodás aláírása.  

 
Határidő: 2012. december 15.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 

 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 
ülést bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
         polgármester                 jegyző 
 
 
 

Tóth Imre 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 
 


