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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. június 
02-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Gyurkovics Anna Kulin Béla képviselők.  
 
Igazoltan maradt távol: Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné 
képviselők.  
 
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1200-kor 
megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő 
jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendi pontjának az elfogadására. 
 
1./ Közoktatási szakértő szakvéleményéről tájékoztatás 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megszavazza a napirendi 
pontot. 
 
1./ Napirend: Közoktatási szakértő szakvéleményéről tájékoztatás 
 
Görög László polgármester: Átadom a Jegyző Úrnak a szót, mondja el 
részletesen észrevételeit. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet, hogy 
a május 30-i ülésen születet a testület részéről egy szándéknyilatkozat,a szakolyi 
Arany János Általános Iskola és a nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és 
Óvoda közös fenntartásban történő közös működtetéséről. Ennek az eljárás 
elindítása képen a Kormányhivataltól közoktatási szakértő kirendelését kértem. 
Azt mondja a közoktatási törvény 88.§. (6) bekezdése „a helyi Önkormányzat a 
közoktatási intézményét részben, vagy egészben akkor szüntetheti meg, vagy 
szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő 
színvonalon gondoskodni tud oly módon, hogy annak igénybevétele a 
gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.” Ennek az 
eldöntéséhez be kell szerezni a Megyei Önkormányzatnak a szakvéleményét, és 
kimondja a törvény, hogy a helyi Önkormányzat közoktatási szakértő 
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véleményét köteles beszerezni a tervezett intézkedés véleményezése céljából. A 
közoktatási szakértőt a Kormányhivatal május 30-án kijelölte, aki adatokat kért 
tőlem, hogy az Önkormányzatnak milyenek az elképzelései, hogyan szeretné 
megvalósítani az egybeolvadást. Ezzel kapcsolatban sok mindent mondani nem 
tudtam, mert erre engem a Képviselő- testület nem hatalmazott fel. 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Erről egyáltalán nem is volt szó a 
testületi ülésen.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én azt mondta a közoktatási szakértőnek, hogy az 
alap kiindulási pont, hogy a Képviselő- testület ahhoz ragaszkodna, az iskola 
Nyírgelsén megmaradjon, a tanulók továbbra is ide járjanak, a gyerekek 
utaztatására ne kerüljön sor, inkább a pedagógusok utazzanak. Ennek alapján 
megküldte a közoktatási szakértő a szakvéleményét. Ebben azt írja le, hogy az 
általam elmondottakkal egyet ért, törvényes akadályát ennek nem látja. Ezt a 
szakvéleményt május 31-e éjfél előtt sikerült e-mailban elküldeni a Megyei 
Önkormányzat számára. Itt tartottunk, amikor ma beszéltem a 
Kormányhivatallal, felvázoltam neki a helyzetet, illetve a jelenlegi állapotot, és 
a Képviselő- testület döntését, s erre azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez a döntés 
a törvényi határidő túllépése miatt törvénytelen és nem megvalósítható. Nem 
elég a szakértői véleményt május 31-ig megküldeni a Megyei Önkormányzatnak 
illetve a Kormányhivatalnak, hanem a szakértői véleménynek és a Megyei 
Önkormányzat véleményének május 31-ig vissza is kell érkeznie, mert ezzel 
további teendői lettek volna a Képviselő- testületnek. További törvénysértés is 
van, azért mert azt mondja a közoktatási törvény 102.§. (3) bekezdése, hogy a 
fenntartó a közoktatási intézményének megszűntetésével, illetve átszervezésével 
kapcsolatos döntése előtt be kell, hogy szerezze az iskola alkalmazotti 
közösségének, az iskolaszéknek, a diákönkormányzatnak a véleményét. A 
véleményük kialakításához mindenféle információt hozzáférhetővé kell tenni, 
ami a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény 
kialakításához legalább 15 napot biztosítani kell az érdekeltek részére. Ez az 
előzetes egyeztetetés és véleménynyilvánítás sem történt meg, s ezért sem 
törvényes a Képviselő- testületnek május 30-án meghozott szándéknyilatkozata 
a két intézmény összevonásáról. Ezzel egyidejűleg a szakolyi Képviselő- 
testületnek is a szakértői véleményeket be kellett volna szerezni május 31-ig, a 
szükséges alapító okiratokat módosítani kellett volna, komoly előzetes 
tárgyalássorozatra lett volna szükség. Az én véleményem szerint is, egyeztetve a 
törvényességi osztállyal ez törvénysértő, s ennek a következménye az lehet, 
kimondja az oktatási törvény is: ha a jogszabály a fenntartó döntését előzetes 
véleményhez, egyetértéshez köti, akkor az ennek elmulasztásával hozott döntés 
megtámadható. A megtámadást 3 hónapon belül írásban kell kezdeményezni. Az 
én véleményem szerint két lehetőség maradt: az egyik a közoktatási törvény azt 
mondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás részére át lehet adni az intézmény 
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fenntartását, amelyhez a Képviselő- testületnek legkésőbb július 29-ig döntést 
kell hoznia, illetve a másik lehetőség, hogy minden marad ugyanígy.  
 
Görög László polgármester: Én azt mondom a Többcélú Kistérségi Társulással 
való társulást nem tartom jó ötletnek, látjuk a Szociális Otthon példáját.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Azt sem lehetne kérni az oktatási 
szakértőtől, ha minden így marad, akkor milyen lehetőségeink vannak a 
gazdaságosabb működtetés tekintetében. 
 
Görög László polgármester: Annyit mondott, hogy létszámösszevonás, s a 
pedagógusok elengedése.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én nem vagyok közoktatási szakértő. Ezzel 
kapcsolatban nem tudok mit mondani. 
 
Görög László polgármester: Állásfoglalást fogunk kérni az oktatási hivataltól, 
mondják meg, hogy 31 M mínusszal hogyan lehet működtetni egy iskolát, úgy 
hogy a gyerekek érdekei ne sérüljenek, a szakképesítés meglegyen ősszel, vagy 
tegyék azokat felelőssé, akik ezt eddig nem tették meg.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt is kimondja az oktatási törvény, hogy az oktatási 
intézmény törvényes és gazdaságos működtetéséért az intézmény vezetője a 
felelős. Azt sem én találtam ki, papír is van róla, hogy Nyírgelsén a szakos 
ellátottság nem biztosított, ezt augusztus 31-ig meg kell oldani.  
 
Görög László polgármester: A Képviselő- testületnek pedig abban van döntési 
joga, hogyan engedélyezi szeptembertől üzemeltetni az iskolát.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezzel kapcsolatban azt mondja a közoktatási törvény 
iskola megszűntetéséről, illetve beolvasztásáról május 31-ig, egyéb 
átszervezésről pedig július utolsó munkanapjáig dönthet a Képviselő- testület.  
 
Gyurkovics Anna képviselő: Miért futunk mi mindig ki minden határidőből? 
Utolsó percben kapkodunk. A törvényességet tudni kellene, időben lépni 
mindenben, nem az utolsó pillanatban. Én már e mögött szándékosságot is látok.  
 
Molnárné Goda Gabriella képviselő: Az a véleményem, hogy fel kell kérni 
egy szakértőt, aki segít nekünk a megfelelő döntés meghozatalában, hogy 
tudjunk az esetleges átszervezésről mindenkit időben értesíteni. Ebben az 
ügyben már régen lépni kellett volna.  
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Kulin Béla képviselő: Az iskola igazgatónak már januárban- februárban 
tájékoztatni kellett volna bennünket, hogy gondok vannak, beszéljük meg a 
további teendőket.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Azt lehet e kérni, ha nem megy a 
két intézmény összevonása, akkor hogyan tudjuk falun belül megvalósítani az 
esetleges összevonást, átcsoportosítást. Ez tovább így nem mehet. Jöjjön egy 
szakember és mondja el a véleményét.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha szakember véleménye kell, akkor nem tudom, 
hogy az Oktatási Hivatalnak van e ilyen jogköre. Nemrég Balkány Város 
Önkormányzata csinált az oktatás területén átalakításokat, s Németh Ferenc 
közoktatási szakértőt kérte fel, hogy adjon egy javaslatot az intézmények 
átalakítására, amit 40 e Ft-ért készített el. Ő már régebben Nyírgelsének is 
csinált szakvéleményt, ismeri a település helyzetét. 
 
Görög László polgármester: Kérjünk tőle árajánlatot. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: akkor most fel is tudnám hívni a Szakértő Urat, 
hogy mondjon egy összeget mennyiért készítené el a szakvéleményt.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nyugodtan lehet hivatkozni az új 
testületi tagokra, akik nem akarják a nézeteltérést a pedagógusokkal, s úgy 
gondolják szakembertől kérnek segítséget, mert máshonnan nem kapnak 
segítséget.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző felhívja telefonon Németh Ferenc oktatási szakértőt.  
 
A telefonbeszélgetés után tájékoztatja a Képviselő- testület tagjait. 
 
Dr. Lakatos Péter: A Németh Ferenc Úr elmondta, hogy minden további nélkül 
vállalja, bruttó 80-90 e Ft-ért készítené el a szakvéleményt. Nem szeretné 
elkapkodni, legalább 3-szor, 4-szer kijön, s a testületi ülésen is elmondja a 
véleményét, álláspontját.  
 
Görög László polgármester: Én támogatom, készítse el a szakvéleményt. Azt 
kérem, hogy először velem tárgyaljon, én szeretném tájékoztatni a jelenlegi 
helyzetről.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én is támogatom.  
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor azt kérte Németh Ferenc szakértő, hogy a 
Képviselő- testület hozzon egy határozatot, amelyben megbízza hogy készítse el 
a szakvéleményt.  
 
Görög László polgármester: Én attól félek, ha most nem találunk megoldást 
erre a problémára, akkor az Állam megoldja helyettünk, s abba nekünk már nem 
lesz beleszólási lehetőségünk. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    36/2011.(VI.02.) h a t á r o z a t a  
   
    közoktatási szakértő megbízásáról 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ megbízza Németh Ferenc közoktatási szakértőt, 
hogy készítse el a szakvéleményét a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola és Óvoda gazdaságosabb 
működtetésével kapcsolatban 

 
2./ felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
megbízási szerződés megkötésére és aláírására 

 
    
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 

 
Görög László       Dr. Lakatos Péter 
polgármester        jegyző 
 
 
   Gyurkovics Anna        Kulin Béla 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 
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