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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. május 25-én 19 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella és
Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Mucsi László képviselı
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Dobos László mb. igazgató
Kósa István lelkész
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Nyerges Zoltán elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogának átadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés ismertetésére.
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés a Református Egyház részére a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
fenntartói jogának átadásáról szól.
A határozat-tervezet 1. pontja a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda közoktatási
intézmény megszüntetésének jóváhagyásáról szól, a megszüntetı okirat az 1. sz. melléklet.
A 2. pont tartalmazza, hogy önkormányzatunk a közoktatási intézmény fenntartói jogát
jogutódlással 50 évre, 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig átadja a
Kiskunhalasi Református Egyházközség részére.
A 3. pont szerint a közfeladatok ellátására a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel
közoktatási-köznevelési megállapodást kötünk, amelyet a 2. számú melléklet tartalmaz.
A 4. pont a fenntartói jog átadásáról szól, a megállapodást a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az 5. pontban az önkormányzat vagyonkezelıi jogot ad a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és
Óvoda ingatlanaira.
Átadta a szót Kósa István úrnak.
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Kósa István lelkész
Jó szándék van bennünk, megpróbálunk mindent megtenni elsısorban a gyerekek miatt, hogy
legyen Szankon egy jó iskola, ez mindenkinek érdeke. Nem akarunk senkit áttéríteni.
Nyerges Zoltán elnök
Sokat tett azért, hogy a katolikus oktatás megvalósuljon, sajnos nem sikerült. Katolikusként
örül, hogy megoldódik az oktatási intézmény sorsa, és átveszi a Református Egyház. Reméli,
hogy sikerül a procedúrát végigvinni.
Mucsi László képviselı
Szomorú, hogy ilyen hosszú huzavona után a Katolikus Egyházzal a folyamat zátonyra futott.
Nagyon örül, hogy jó kezekbe kerül a közoktatás Szankon. Sok sikert kíván Kósa István
lelkész úrnak. Az ifjúság nevelésében jó példát mutat, a gyerekek tisztelik és szeretik.
Megköszönte, hogy segítette az intézmény átadást.
Varga Ferencné alpolgármester
A Református Presbitérium részérıl – pedig nem ismertek bennünket – olyan jó szándékot,
segíteni akarást tapasztalt, ami megható. Sajnos a Katolikus Egyház részérıl nem volt meg ez
a szándék. Megköszönte a gyerekek és a pedagógusok nevében azoknak, akik ezt intézték,
segítették, hogy az utolsó pillanatban megvalósulhasson.
Nyerges Zoltán elnök
Szankon régen is mőködött református iskola hosszú idın keresztül, most ismét reformátussá
válik a szanki oktatás.
Kósa István lelkész
150 éves a szanki Református Gyülekezet, szeptemberben fogják megünnepelni az évfordulót.
A Református Gyülekezet Szankon a legrégebbi központi szervezet.
Rácz Izabella biz. tag
Amikor kiderült, hogy nem valósul meg a katolikus oktatás, akkor a szülık körében is nagy
volt a bizonytalanság arról, hogyan lesz tovább. Tegnap, akik ott voltak az összevont szülıi
értekezleten, a bejelentés után, hogy a Református Egyház átveszi az oktatást, tetszésüket
tapssal fejezték ki. Ilyet még nem tapasztalt. Meggyızıdtek a szülık, hogy erre szükség van
és megnyugodtak.
Dobos László mb. igazgató
Megköszönte polgármester úrnak az iskoláért tett erıfeszítéseit, Kósa István úrnak a
segítségét. Tegnap egy kis nyugalom visszatért a lelkekbe. A jó szándék a tantestületben
benne van. Elég speciális helyzetben nınek fel a gyerekek, akiknek a nevelése nem egyszerő
feladat. A gyerekekre és a szülıkre is ráfér a lelki béke. Örül, hogy a református iskolában
nyugodt, vidám környezetben tanulhatnak a gyerekek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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30/2012.(V.25.) PBH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
fenntartói jogának átadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogának
átadásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 19 30 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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