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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.május 14.-én
tartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem
Csorba János polgármester megnyitja az ülést, elmondja, hogy a rendkívüli ülés anyagát
mindenki megkapta. A testület határozatképes.
Az ülésnek egy napirendi pontja van, kéri a napirend elfogadását.
Az ülés napirendje:
1. Győr-Moson-Sopron Megyei közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat
működtetési és köznevelési-fejlesztési terv
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
napirendet.
37/2013. (V.14.) Kt. Határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadta az ülés napirendi
pontját:
1. Győr-Moson-Sopron Megyei közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési
és köznevelési-fejlesztési terv véleményezése.
Csorba János polgármester elmondja, hogy szükségesnek érzi, hogy a képviselő testület
tudjon erről a dologról, ezért került sor a mai rendkívüli ülésre, hisz a közös hivatal
intézményét is érintő, bár számunkra teljesen váratlan dologról van szó:
Gazdaságossági szempontból, illetve a kis tanuló létszám miatt szeptembertől várhatóan a
peresztegi iskola felső tagozata megszüntetésre kerül, és Nagycenk lenne a befogadó
intézmény. Az Intézményfenntartó Központ erről tájékoztatta a peresztegi tantestületet illetve
szülői munkaközösséget. (Nagycenket nem) Jegyző asszonnyal a Tankerületvezetőnél
időpontot kértek, hogy tájékozódjanak az ügyről. Sellei Tamás peresztegi polgármesterrel
együtt voltak, hogy tájékozódjanak és tisztán lássanak az ügyben. Tvordy Beáta asszony
elmondta, hogy egy javaslatot készített,(neki ezt volt a feladata) és eljuttatta az államtitkár
asszonyhoz. Amennyiben ő ezt megfelelőnek találja és elfogadja, akkor a miniszter úr
jóváhagyja. Mindez május 31.-ig tisztázódik. (Időközben úgymond politikailag is beindultak a
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dolgok Peresztegen, lesz egy demonstráció, megkeresték az országgyűlési képviselőt, a szülők
aláírásgyűjtésbe kezdtek, amit eljuttatnak Hoffmann Rózsa államtitkárasszonyhoz.)
Most ez az átszervezés első körben Pereszteget illetve Egyházasfalut érinti (ők
Sopronhorpácshoz kerülnének át), de hosszútávon mindez Nagycenket is érintheti.
Mindenféleképpen törekedni kell a tanulói létszám növelésére illetve megtartására.
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a megyei köznevelési- fejlesztési tervet május
18-ig véleményezni kell. Ezért is volt fontos, hogy információkat szerezzenek be a Tankerület
vezetőjétől. Természetesen szabad iskolaválasztás van, ezért nagyon fontos, ráhatni a
szülőkre, hogy lehetőség szerint ide járassák gyermekeiket iskolába. Létszám adatok alapján,
kihasználtsági szempontok figyelembevételével alakítják az iskolák összevonását.
Racionizálási törekvések irányítják ezeket a döntéseket.
Barasits László képviselő elmondja, hogy már az óvodásoknál fontos, hogy idejárjanak és
lehetőség szerint itt is maradjanak.
Beleszólási jogunk nincs ebben a témába, illetve döntésbe, jószándékkal, befogadó
készségünkkel tudunk hozzájárulni.
Csorba János polgármester elmondja, hogy furcsának találja Sopronkövesd idő előtti
lobbizását a gyermeklétszámért, ami nem nevezhető etikusnak. Valójában nekünk mindenféle
szempontból jobbak a kondícióink befogadóképesség szempontjából, és ehhez jön még a
közös hivatali szervezeti egysége, közigazgatási szempontból is így indokolja. Amennyiben a
döntés úgy születik meg, gondolkodnunk kell a Nagycenk - Pereszteg közötti un. Vízálló
útszakasz megjavításáról, ahol a gyermekeknek lehetőségük lenne kerékpárral is iskolába
járni.
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása, illetve hogy elfogadják-e a határozati
javaslatot? Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
határozati javaslatot
38/2013. (V.14.) Kt. Határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron
Megyei közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési
tervhez a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési
intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak
közössége (alkalmazotti közösség) szülői és diákszervezet véleményének kikérését követően
a melléklet szerinti véleményt alakítja ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az összesített vélemény hivatalos szervhez való
továbbítására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2013. május 18.
Miután több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csorba János polgármester az ülést
bezárta.
kmf
……………………………
Csorba János polgármester

…………………………………
Percze Szilvia jegyző
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