Jegyzőkönyv
Készült: 2012. április 4. napján, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola (6750, Algyő, Sport u. 5.)
aulájában az Algyő Nagyközség Önkormányzat által megtartott együttes szülői értekezleten.
Jelen vannak:
A jelenléti ív szerint.
Herczeg József polgármester:
Köszönti a megjelenteket, a szülőket. Ismerteti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény fontosabb jogszabályi előírásait. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2013. január 1-jével
állami fenntartásba kerülnek az ország alapfokú közoktatási intézményei, így az önkormányzatnak
és a szülők közösségének most van választási lehetősége. Ismerteti a fontosabb határidőket és
kiemeli, hogy a döntést 2012. május 31-ig meg kell hozni, ezután a határidő után már
fenntartóváltás, intézményi változtatás, átszervezés nem lehetséges: az iskola 2013. január 1-jével
állami fenntartásba kerül. Január 1-jétől az önkormányzat és az állam között visszaszerződés
lehetősége áll fenn közoktatási szerződés keretében, melynek feltételeiről egyelőre nagyon kevés
információ áll rendelkezésre. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel
kapcsolatban kiemeli, hogy jelenleg még nem születtek meg a hozzá kapcsolódó végrehajtási
jogszabályok és rendeletek, mely nagyban megnehezíti az önkormányzat munkáját: rendkívül kevés
információ alapján kellett és kell majd döntenie az önkormányzatnak. A helyi közoktatás történeti
áttekintéseként kiemeli, hogy Algyőn 1990 óta helyi önkormányzati fenntartásban kiemelt
fejlesztési terület a helyi közoktatás ügye. Ismerteti a fontosabb adatokat: az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskolának jelenleg 310 tanulója van, az intézmény közel 500 fő befogadására alkalmas.
Fontos népességstatisztikai adat, hogy jelenleg 50 gyermek születik évente, mely korábban 90 fő
volt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyi önkormányzat magas színvonalú oktatást valósított
meg, az új iskola helyszíne kapcsán fontos szakmai szempont volt a sportcentrum, a sportpályák és
a Borbála fürdő közelsége, mely intézmények alátámasztják a sportolási lehetőségek további
bővítését.
Ismerteti, hogy Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint a
Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékeseinek szóbeli tájékoztatását követően 2012. március 28-i
testületi ülésén tárgyalta az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola fenntartói jog átadásának
lehetőségeit.
A 92/2012. (III.28.) Kt. határozat értelmében a Képviselő-testület elvi döntést hozott és nyilatkozott
az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi (Szeged-Csanádi Egyházmegye) fenntartásába
történő átadásáról.
A 93/2012. (III.28.) Kt. határozat értelmében pedig a Képviselő-testület a közoktatási típusú
sportiskolai képzést a 2012/2013. tanévtől kezdődően 1. és 5. osztályban, felmenő rendszerben
kívánja bevezetni.
Elmondja, ha a szülő nem vállalja az algyői egyházi iskolát, akkor Szeged várja az iskolás
gyermekeket. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, hogy Szeged mely iskolái lesznek a fogadó
intézmények.
Ismerteti a fontosabb technikai információkat: jegyzőkönyv és hangfelvétel készül a szülői
értekezletről, a szülők aláírásukkal igazolják a jelenléti íven, hogy a tájékoztatón részt vettek és
tudomásul vették az ott elhangzottakat. Azon szülő, aki nem tudott ma eljönni, a napokban postai
úton megkapja a hivatalos tájékoztatót. A szülők kérdéseiket a mai naptól szóban és írásban is
feltehetik: írásban a pm@algyo.hu e-mail címre is, melyre írásos választ kapnak (az írásos
válaszkérés esetén kéri feltüntetni a pontos elérhetőségeket, e-mail címet). A válaszokat a
www.algyo.hu honlapunkon tesszük közzé.
A véleménynyilvánító nyilatkozatok leadására: 2012. április 20. péntek 14-18 óra és 2012. április
21. szombat 7.30-13 óra között lesz lehetőség az iskolában. Kitöltve, az iskolában elhelyezett
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urnában lehet leadni. A nyilatkozatot név nélkül kell kitölteni. Felbontásuk és összesítésük a
jelenlegi (Algyő Nagyközség Önkormányzat) fenntartó képviselőinek jelenlétében, jegyzőkönyv
vezetése mellett történik.
A szülői és a véleményezési joggal bíró szervezetek (SZMK, DÖK, iskolaszék, stb.) írásbeli
válaszának összesítését követően Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a polgármester
összehívására testületi ülésen dönt a vélemények figyelembe vételével a fenntartóváltással, valamint
a sportiskolai képzéssel kapcsolatban. Minden érintettet időben tájékoztatnak.
Az április 11-ig beíratott 1. osztályos gyermekek szüleit is várják a véleményező lapok leadása
kapcsán.
Az adatkezelési, adatvédelmi szabályokat a teljes ügymenet során a fenntartó betartja. A szülők
gyermekeik száma szerint együttesen kell, hogy nyilatkozzanak.
Átadja a szót dr. Kiss-Rigó László megyéspüspöknek.
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
A Szeged-Csanádi Egyházmegye állásfoglalását tolmácsolja, valamint beszámol a helyi
önkormányzatok, mint fenntartók döntéskényszeréről. Ismerteti az egyházmegye közoktatással
kapcsolatos tevékenységét: az egyházmegye hat éve közoktatási intézményfenntartó, kis- és
nagytelepüléseken van jelen, hálózatát ugyan nem kívánja bővíteni, de nyitott. Tájékoztatást ad
arról, hogy amennyiben a helyi önkormányzattól függetlenül a szülők kérik a keresztény értékrend
szerinti közfeladat ellátást, az önkormányzat jóváhagyásával az egyházmegye megvizsgálja az
együttműködés lehetőségét. Az esetleges fenntartói jog átadásával a Szeged-Csanádi Egyházmegye
az algyői iskola egyházi fenntartójaként elsősorban a hívő, katolikus emberek igényeit szeretné
kiszolgálni és teljesíteni. Természetesen a Magyar Katolikus Egyház nyitott a magyarországi
történelmi egyházak felé.
Elmondja, amennyiben a szülők többségének nem lesz pozitív válasza, az egyházmegye ideológiai
vitát nem folytat, térítést nem végez. Közszolgálatot vállal, a szülőktől és a gyermekektől tandíjat
nem kér.
Elmondja, a fenntartóváltáskor a közalkalmazottként dolgozó pedagógusok
közalkalmazotti státusza megszűnne, azonban a juttatási rendszer megmaradna. A rendelkezésre
álló forrás Magyarország mindenkori éves költségvetése szerint hasonló az önkormányzati
támogatási rendszerhez: az apostoli szentszékkel kötött szerződés értelmében az alap normatíva
mellé az előző évi önkormányzati hozzájárulások átlagát kapja az egyház. A fenntartással
kapcsolatban elmondja, hogy kistelepüléseken, illetve kisiskolák fenntartása a legköltségesebb.
Jelenleg kb. 36 közoktatási intézmény fenntartói, melyek közt vannak egész kicsik és nagyok is, pl.
1600 tanulói létszámú is. A törvény szerint az egyházi intézmények deklaráltan, világnézetileg
elkötelezett, azaz a keresztény értékrend alapján végezhetik munkájukat, a közoktatási, köznevelési
törvény betartása mellett.
Szülői kérdés:
Testi fenyítés van-e?
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
Nincs. Igényt próbálnak ébreszteni a vallásgyakorlásban, a vasárnapi mise részvétele is belső
igényként kell, hogy jelentkezzen. A gyermek személyiségét tiszteletben tartják.
Szülői kérdés:
Kötelező-e a hittan?
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
A 2013. szeptember 1.-je után beiratkozó gyermekek számára kötelező, a meglévő tanulóknak
pedig választható a hittan. 2013. szeptember 1-től pedig valamennyi alapfokú közoktatási
intézményben választani kell majd az erkölcstan, vagy a hittan között.
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Szülői kérdés:
Választható-e az erkölcstan?
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
Egyházközség nem tarthat fenn iskolát, csak egyházmegye. Aki nem katolikus és már az iskola
tanulója, annak lehet etikát választani.
Szülői kérdés:
Hogyan változnának a délutáni foglalkozások, az ökoiskola projekt, a külső tanterem kialakítása?
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
A helyi specialitásokat mindenhol tiszteletben tartják. A meglévő és jól működő modulokat
folytatni kell. Az alapoktatást biztosítania kell az egyházmegyének, de a kialakult helyi
specifikumokat a helyi önkormányzat finanszírozásával a fenntartóváltást követően is fent tudják
tartani.
Szülői kérdés:
Fontos a képzés színvonala, a tanári kar megmarad-e? Egyházi oktatók kerülhetnek-e a
pedagógusok helyére?
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
Általában katolikus pedagógusok tanítanak, a fenntartóváltáskor minden pedagógus maga döntheti
el, hogy kívánja-e munkáját folytatni. Amennyiben ateista a pedagógus és nem ért egyet a katolikus
kerettantervvel, maga dönthet a távozásáról. A tapasztalatok szerint a pedagóguskar 95%-a maradni
szokott.
Szülői kérdés:
Kötelező lesz-e a misére járás, a hittan, vagy a ruházat, viselet?
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
A templomba járás mindenkinek a személyes magánügye. Aki 2013-ban választja az esetlegesen
egyházi fenntartású algyői iskolát, már vállalja a katolikus értékrendet. Jogszabály rendelkezik a
jelenlegi fenntartó, valamint a helyi önkormányzat kötelezettségeiről, arról, miként biztosítsa azon
gyermekek iskolába járását, tankötelezettségének teljesítését, akik nem az egyházi fenntartású
iskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat.
Szülői kérdés:
Van-e lehetőség az épület megosztására világi és egyházi oktatás szempontjából?
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
A Szeged-Csanádi Egyházmegye nem tulajdonjogot venne át, csak tevékenységet. Elvileg van
lehetőség rá.
Herczeg József polgármester:
Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a közös döntést 2012. május 31-ig kell meghozni és a
szükséges jogi lépéseket megtenni. A 2012. március 31-i határidő az elvi állásfoglalás határideje
volt.
Szülői kérdés:
Kötelező érvényű-e a szülői döntés?
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Herczeg József polgármester:
Igen.
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
A szülők elvárásainak kívánnak megfelelni, az egyháznak külön nincs elvárása.
Némethné Vida Zsuzsanna önkormányzati képviselő:
Elmondja, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján és a törvények értelmében kívántak
tájékoztatást nyújtani a szülőknek. Reméli, senki sem viszi el gyermekét az algyői iskolából.
Elmondja, az állami fenntartásról jelenleg keveset tudni, a kistérségi iskolatípussal sem foglalkozott
a fenntartó. Felhívja a figyelmet a helyi iparűzési adó által adott jelenlegi fenntartói finanszírozási
lehetőségekre, és figyelmeztet az esetleges jogszabály-változásokkal kapcsolatos adó változásokra.
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök:
Megerősíti, a pedagógusok hátrányos helyzetbe nem kerülnek, jogviszonyuk változik meg, a
jubileumi jutalmat pl. nem tudja fizetni az egyházmegye. Az egyházi fenntartó csak
szándéknyilatkozatot tudott kiadni, az állam sem tudja a jövőt garantálni.
Szülői kérdés:
A jelenlegi pluszok megtartására van-e az önkormányzatnak forrása?
Herczeg József polgármester:
Igen, van.
Szülői kérdés:
Felmerült-e a népszavazás lehetősége?
Herczeg József polgármester:
Nem, nem kötelező. A jelenleg érintetteknek kell nyilatkozni. Felvezeti a 2. napirendi pontot, a
közoktatási típusú sportiskolai képzés beindításának lehetőségét és átadja a szót Iván Zsuzsanna
iskolaigazgatónak.
Iván Zsuzsanna iskolaigazgató:
Részletes tájékoztatót ad a sportiskolai képzésről, mely felmenő rendszerben, a leendő 1 és 5.
osztályban kerülne bevezetésre. Ismerteti a nemzeti sportstratégia és a NUSI kerettanterv oktatását,
melynek célja az utánpótlás nevelés, a tehetséges fiatal sportolók szakmai segítése, edzők
segítségével. Cél az egyéni felkészülés, egyéni versenyeztetés, sportkarrier kiépítése. Elmondja, a
kerettanterv kapcsán alsó tagozatban lényegi változás nem lenne: délelőtti edzésóraszám és délutáni
kötelező edzések jelennének meg. Elmondja, a kerettanterv előírásai kötelezőek a gyermekek
részére, a tankötelezettségig teljesíteni kell, plusz anyagi terhet azonban nem jelent! Ismerteti az
orosházi példát, ahol élsportokat preferálhatnának és elmondja, hogy sportegyesületekkel az
előzetes egyeztetés megtörtént, a megállapodási szándék aláírásra került. Tájékoztat arról, hogy a
fenntartónak kell a költségeket terveznie. Köszönetet mond Retkes Zsolt testnevelő tanárnak a
szakmai segítségért és elmondja, a testnevelési órákat testnevelő tanárok tartanák, ha edzői
szakirányú végzettségük van, az egyesületek is bevonnák a délutáni edzések megtartásába.
Retkes Zsolt testnevelő tanár:
Felhívja a figyelmet a párhuzamos osztályra a sportiskolai osztály mellett.
Iván Zsuzsanna iskolaigazgató:
Elmondja, hogy a „kontroll osztályba” átkerülhet a gyermek, átjárhatóságot biztosítani kell, a tanuló
átkapcsolódhat a sportiskolai osztályba. A leendő 1. osztályos tanulók szüleit a mai napon
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tájékoztatták is az iskolába csalogató programon. Felajánlja, hogy szóban és írásban is minden
kérdésre szívesen válaszol.
Szülői kérdés:
Az új fenntartó nyitott-e erre az új oktatási modulra?
Herczeg József polgármester:
Elmondja, hogy az új fenntartó fog majd dönteni, a helyi önkormányzat az anyagi támogatást
jelenleg biztosítani tudja.
Dr. Gonda János alpolgármester:
Köszönti a szülőket, a jelenlévőket és az orosházi tanulmányút kapcsán kiegészíti, hogy 3 oldalú
megállapodás kell az iskola – a fenntartó – és a sportegyesületek részvételével.
A megállapodás a sportegyesületek szempontjából az utánpótlás nevelést segítheti, gyerekek
részéről az egészséges életmód biztosítható, egészségmegőrzést, életkarrier lehetőséget ad, az iskola
részéről pedig stabilizálja a mindenkori gyermeklétszámot, mellyel az iskolai körzethatárok
kiszélesíthetők, így a mindenkori fenntartónak is stabilitást, kiszámíthatóságot biztosítva.
Herczeg József polgármester:
További kérdéseket vár. Kérdés hiányában megköszöni a jelenlétet, az érdeklődést és elmondja,
hogy a szülők döntéséhez fog alkalmazkodni a képviselő-testület.

Kmf.
Herczeg József s.k.
polgármester

Bereczné Lázár Nóra s.k.
jegyzőkönyvvezető
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