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Az általános iskolai oktatás biztosítása Kunszigeten 
1-8 osztályos iskolarendszerben 
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Tisztelt Lakosság! 
 

A közoktatás átszervezése folyik országunkban, isko-
lák szűnnek meg, iskolákat vonnak össze, tanulók ke-
rülnek új iskolába kényszerűségből meghozott döntések 
miatt. 

Önkormányzatok, települések ragaszkodnának az 1 – 
8. osztályos, 8 évfolyamon történő oktatás biztosításá-
hoz, azonban a csökkenő gyermeklétszám, az alulfinan-
szírozottság megoldást követel. 

Kunsziget Község Képviselő-testülete nevében tájé-
koztatom Önöket az általános iskolai oktatás 1 – 8. osz-
tályban, 8 évfolyamon történő átszervezéséről, annak 
szükségességéről. 

 

Kunsziget Község Képviselő-testülete legfontosabb 
feladatának tartja, hogy 8 évfolyamos általános iskolá-
ban, helyben adjon lehetőséget gyermekeink számára a 
tanulásra. 

Községünk vezetése, egyetértésben a lakossággal, az 
iskola vezetésével és pedagógusaival mindig arra töre-
kedett, hogy önállóan biztosítsa a magas színvonalú 
közszolgáltatásokat a falu hosszútávú fejlődését. 

Ipari üzemek telepítése, infrastruktúra-hálózat építé-
se, építési telkek kialakítása, sport és szabadidős létesít-
mények, egészségügyi alapellátás, gyógyszertár, oktatás 
településünk fejlődésének alapja. 

A 8 osztályban történő alapfokú oktatás biztosítása 
hosszú idő óta meghatározott cél, mellyel egyetért a fa-
lu lakossága, az iskola nevelőtestülete és a képviselő-
testület. Mindannyian e cél megvalósítása érdekében 
végezzük munkánkat. 

 

2003 óta egyeztetések sorozata zajlott (78 alkalom-
mal), nem csatlakoztunk a többcélú közoktatási társu-
láshoz, mivel ezzel megszűnt volna a 8 osztályos iskola 
Kunszigeten. Az oktatás alulfinanszírozása évek óta 
nyilvánvaló, az iskola működését iparűzési adóból, pá-
lyázatokból oldottuk meg.  

A támogatás változását 2000-2007-ig a mellékelt táb-
lázat mutatja. 

 

év Iskola 

Normatíva Önkorm. kiegészítés 

2000. 14.776.696   7.684.138 

2001. 17.665.590   9.325.359 

2002. 23.100.400 10.998.345 

2003. 30.577.670 15.612.470 

2004. 35.460.720   9.192.285 

2005. 40.101.678   8.821.124 

2006. 32.783.630 20.964.801 

2007. 27.063.000 30.000.000 

2007-ben a költségvetés számadatai egyértelmű-
vé tették, hogy az intézmény működtetése hosszú 
távon nem finanszírozható. Az önkormányzat taka-
rékos gazdálkodása rövid ideig még megoldja a 
problémát, de nem jelent hosszú távú biztosítékot. 

 
Általános iskola 
2007. évi költségvetési  
 kiadások összege 57.896 e Ft 
2007. évi bevételek összege  31.161 e Ft 
Ebből - intézményi bevétel  2.238 e Ft 
 - normatív támogatás 28.923 e Ft 
Kiadások és bevételek közti  
 különbség összege (hiány)  26.735 e Ft 
 
Kiadások megoszlása kiadásnemenként: 
• Személyi juttatások (bér) 35.745 e Ft 
• Munkaadókat terhelő járulékok (bér)

 11.285 e Ft 
• Dologi kiadások   6.648 e Ft 
• Egyéb kiadások   2.218 e Ft 
• Felújítás   2.000 e Ft 
 
Problémát jelent, hogy a 2007/2008-as tanévre a 

tanulói létszám 99 főre csökken, ezért 2007. szep-
tember 1-jétől normatíva-csökkentés, 2008. január 
1-jétől további elvonás várható. 

Létszámok (2007 május): 
 1. o.   8 fő    5. o.   9 fő 
 2. o.  12 fő    6. o.  14 fő 
 3. o.  13 fő    7. o. 15 fő 
 4. o.  12 fő    8. o.  16 fő. 
A tanulók száma várhatóan 99 fő lesz. 
A fenti tények miatt a képviselőtestület az iskola 

pedagógusaival közösen kereste a megoldást, 
nagyra értékelve az iskola fennmaradása érdekében 
elvégzett munkájukat. 

 
Célunk változatlan: 
A tanulók magas színvonalú oktatásának biz-

tosítása, a XXI. század követelményeinek megfe-
lelően, 8 évfolyamos általános iskolában, közsé-
günkben. 

 
Lehetőségeink: 
1. Az iskola megtartása alapítvánnyal kötött köz-

oktatási megállapodással 
Következmény: 
Két tannyelvű általános iskolai oktatás, 8 évfo-

lyamos tagiskola községünkben, 
oktatási központ kialakítása, a pedagógusok fo-

lyamatos továbbfoglalkoztatásával. 
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egyház további 8 osztályos általános iskolákat 
fenntartani - a jelenleg működtetett iskolák is 
alulfinanszírozottak  

• Szaktanácsadás kérés pedagógiai szakértőktől 
 

  
Mivel az önkormányzat, a falu lakossága, nevelő-

testület által kitűzött célt csak az alapítványnak törté-
nő feladatátadással tudjuk biztosítani, ezért a képvise-
lő-testület egyeztetések sorát folytatta le, időrendi sor-
rendben a következőket: 

 
• 2007. május 8-án megkeresésünkre Nagy Ottó Lász-

ló, a Vocational Academy Alapítvány elnöke sze-
mélyesen tájékoztatta önkormányzatunkat az álta-
lános iskola alapítványi fenntartásának lehetőségé-
ről 

• Május 23-án a képviselő-testület, 25-én az iskolai 
nevelőtestület, a szülői munkaközösség, a diákön-
kormányzat képviselői tájékozódtak az alapítványi 
iskola működéséről. 

• A május 29-i megbeszélésen a tantestület mondhat-
ta el véleményét a korábban hallottakról. 

• Május 30-án lakossági fórum keretében hangzott el 
tájékoztató a Kunszigeti Általános Iskola alapítvá-
nyi működéséről. 

• Május 31-én a képviselő-testület néhány tagja láto-
gatást tett a Vocational Academy Alapítvány győri 
iskolájában, majd aznap este tárgyalta a kunszigeti 
oktatási-nevelési intézmények helyzetét. 

• Június 4-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
tehették fel a szülők, a lakosság, a nevelőtestület az 
alapítványi fenntartással kapcsolatos kérdéseiket, 
az alapítvány vezetői felé. Őket meghallgatva dön-
tött arról a képviselő-testület névszerinti szavazás-
sal 7:1 arányban, hogy az alapítvánnyal közoktatási 
megállapodást köt, abban az esetben, ha az messze-

2. Társulásban történő feladatellátással 
Következmény: 
5-8. osztályos tanulók más településre járnak, pe-

dagógusok elbocsátásával jár, nem ez volt a célunk 
3. Önkormányzat tartalékainak felélése 
Következmény: 
Kötelező feladatok ellátása veszélybe kerülhet 

(orvosi ellátás, utak javítása, világítás, 
településfenntartás) 

4. Iskola pedagógusainak felajánlásával a jelenlegi 
módon tovább működtetés 

(túlóra, helyettesítés, osztályfőnöki pótlékról való 
lemondás) - ezek összege nem oldja meg a problémát 

Azzal gondolom mindenki egyetért, hogy a lehe-
tőségek közül csak az a megoldás szolgálta a min-
denki által kitűzött és elfogadott célt, mely: Kunszi-
geten önálló oktatási intézményben 1–8. osztályban, 
létszámhatárok nélkül 8 tanulócsoportban biztosítsa 
az oktatást. Ennek érdekében egyeztetéseket folyta-
tunk: 
• Harmónia Művészeti Kht. igazgatójával - az ál-

talános iskolai oktatást felvállalni nem tudja 
• Katolikus iskolák igazgatójával – nem kíván az 
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Miért? Ez az egy lehetőség van: 
• a 8 osztályos iskola megmaradására, 
• a tanulók helyben tanulására, 
• az 1-8. osztályban, 8 tanulócsoportban létszámha-

tárok nélküli oktatásra, 
• két tannyelvű iskola formájában az idegen nyelv 

oktatására (angol – magyar, magyar nyelv oktatás), 
• falu lakosságszámának emelkedésével lehetőség az 

önállóság megteremtésére, visszaállításra. 
• értékeink, hagyományaink őrzése, történelmi egy-

házakhoz kapcsolódó vallásoktatásra, 
• ingyenes oktatásra, 
• pedagógusok megtartására (jogfolytonos foglal-

koztatásuk biztosított a Munka törvénykönyve 
alapján),  

• mikrotérségi központ alakulására, 
• változatlan pedagógiai program alapján, nagyrészt 

ugyanazon tankönyvekből való oktatásra, 
• szakképzés lehetőségére (9., 10., 11., 12. osztály), 
• Felnőttoktatásra, 
• kiemelt sportoktatásra, 
• étkezési lehetőség biztosítására önkormányzati tá-

mogatással, 
 

A fent leírtak biztosítják a korábban meghatározott 
célt. 

Mégis megoszlanak a vélemények. 

menően tartalmazza  
 - az általános iskola tanulóinak 
 - a tanulók szüleinek 
 - a nevelőtestületnek 
 - Kunsziget község érdekeit 
 - az iskola biztonságos működésének garanciáit  
 - az általános iskola kötelező nevelési-oktatási fel-
adatainak megvalósítását 
 Megkezdődött a megállapodás kidolgozása. 

• Június 7-én a megállapodás egyeztetése zajlott a 
képviselő-testület és az alapítvány elnöke között. 
A megbeszélésen elhangzottak alapján kidolgozott 
szerződést megküldtük az önkormányzat ügyvéd-
jének. 

• Június 7 – június 13-ig folyamatos egyeztetések zaj-
lottak. 

• Június 14-én rendkívüli képviselő-testületi ülés a 
nevelőtestülettel, szülői képviselettel, akik elemzik 
az 53 pontból álló Kunsziget község, a tanulók, a 
nevelők, szülők, lakosság érdekeit maximálisan 
biztosító feladatátadási megállapodást, melyet a 
képviselőtestület 8 igen arányban elfogad. 
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A nevelőtestület 2007. május 30-án nyilatkozatot 
juttatott el önkormányzatunkhoz, ha az önkormány-
zat a Vocational Academy Alapítvánnyal köti meg a 
megállapodást a közoktatás feladatellátására, a mun-
kaszerződést nem írják alá, nem kívánnak az alapít-
ványi iskola munkavállalói lenni. 

2007. június 28-án személyenként megerősítik nyi-
latkozatukat, hogy az átvevő munkáltatónál történő 
továbbfoglalkoztatáshoz nem járulnak hozzá. 

 
Családok keresnek új iskolát, olyat is, ahol a 

nyelvoktatás éppúgy az első osztályban kezdődik, 
ahogy Kunszigeten. 

Kívánjuk, hogy járjanak sikerrel, bármely iskolába 
is jár gyermekük, sajátítsák el a nyelvtudás, az embe-
ri értékek magas szintjét. 

Köszönjük a szülők, a lakosság segítő munkáját, 
bizalmát, kérjük továbbra is. 

Köszönjük az igazgató úr, a nevelőtestület eddigi 
oktató-nevelő munkáját. 

 
Az új tantestület kiválasztása folyik meghallgatá-

sok, próbatanítások alapján. Bemutatásuk 2007. au-
gusztus 1-jére (szerdára) tervezett szülői értekezleten 
történik, melyről a szülőket meghívó formájában érte-
síti az iskola igazgatója. 

 
A képviselőtestület tárgyalja, hogy a tanulók angol 

nyelvkönyvének költségét a 2007. évi költségvetéséből 
biztosítja. 

 
Kunsziget iskolája nyitott mindenki előtt, hiszen a 

képviselőtestület a megállapodás megkötésével 
messzemenőleg biztosítja Kunsziget község lakossá-
gának érdekét, hiszen településünkön az alapfokú ok-
tatás a XXI. század kihívásainak megfelelően 8 évfo-
lyamos iskolai rendszerben folytatódik. Legfontosabb 
feladatunk, hogy 2007 szeptemberében minden elvá-
rásnak megfelelően folyjék az oktató-nevelő munka 
Kunszigeten. 

 
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 

LENDVAI IVÁNNÉ,  
POLGÁRMESTER 
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mely létrejött 
Kunsziget Község Önkormányzata (9184 Kun-
sziget, József A. u. 2., képviseli: Lendvai 
Ivánné polgármester) továbbiakban, mint meg-
bízó  
és a Vocational Academy Alapítvány (9022 
Győr, Teleki u. 18., képviseli: Bajcsiné Király 
Vilma kuratóriumi elnök) továbbiakban, mint 
megbízott között 
(együtt felek) 
Kunsziget Község Önkormányzata közoktatási 
feladatának átadása tárgyában. 

 
Oktatási feladatok 

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a 
települési önkormányzat feladata az alapfo-
kú nevelésről és oktatásról való gondosko-
dás. A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 88. § 
(4) bekezdése értelmében a önkormányzatok 
feladataikat intézmény létesítésével, fenntar-
tásával, társulásban való részvétellel vagy 
más önkormányzattal, illetve fenntartóval 
kötött megállapodás útján láthatják el. 

2. Megbízott szándéknyilatkozata és Kunszi-
get Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 71/2007. (VI.14.) KT határozata 
alapján – a Kt. vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban – megbízó átadja, megbízott 
átveszi a Kt. 86. § (1) bekezdése szerinti ál-
talános iskolai nevelésről és oktatásról való 
gondoskodás kötelező feladatot. 

3. A 2. pont szerint ellátandó tanulók száma a 
2007/2008. tanévben várhatóan 100 fő. 

4. Megbízott vállalja, hogy a szerződés időtar-
tama alatt a Vocational Academy tagiskolá-
jaként Kunsziget községben létszámhatártól 
függetlenül 1. évfolyamtól 8. évfolyamig, 8 
osztályban megfelelő képesítésű pedagógu-
sokkal biztosítja a gyermekek részére az ok-
tatást. Megbízott alkalmassá teszi a kunszi-
geti iskolát arra, hogy fogadóiskola legyen, 

alkalmas legyen a szakképzésre is, ezáltal 
mikrotérségi tudásközponttá alakuljon. 

5. Megbízott a kunszigeti tagintézményben fo-
lyó oktatást a mindenkor hatályos közoktatá-
si törvényben előírtak, valamint a Nemzeti 
Alaptanterv, kerettanterv és pedagógiai 
program alapján, a szülőkkel, valamint meg-
bízóval folytatott egyeztetés alapján bizto-
sítja. 

6. Megbízott kijelenti, hogy a Kunszigeti Álta-
lános Iskola pedagógiai programja beépül a 
kunszigeti tagiskola tantervébe, és a szék-
helyintézmény pedagógiai programjába. 

7. Megbízott a Kunsziget község hagyomá-
nyainak megőrzését kiemelten kezeli, azokat 
a pedagógiai programba beépíti. Megbízott 
biztosítja a Kunszigeti Általános Iskolában 
folyó alapfokú művészeti oktatás igénybevé-
telének lehetőségét. 

8. Megbízó ragaszkodik ahhoz, hogy megbí-
zott biztosítsa a történelmi egyházakhoz 
kapcsolódó vallásoktatást az igénylő gyer-
mekek részére. Megbízott garantálja, hogy 
más jellegű vallásoktatást és ez irányú pro-
pagandát nem végez. 

9. A tagiskolává válás során az intézmény jog-
utódlással szűnik meg. A jogutód a megbí-
zott. A megszűnő intézmény alkalmazottait 
a jogutód veszi át, továbbfoglalkoztatásuk 
megoldott, csupán kinevezésükben a mun-
káltatót kell módosítani azzal, hogy a jog-
utód intézményt megnevezik. 

10. Megbízott kijelenti, hogy az iskola oktatóit 
és egyéb alkalmazottait (továbbiakban: át-
vett alkalmazottak) – nem közalkalmazotti 
jogviszonyba, a Munka Törvénykönyve elő-
írásai szerint – határozatlan idejű munka-
szerződéssel – próbaidő nélkül – átveszi, ré-
szükre folyamatos munkát biztosít. 

11. Megbízott tudomásul veszi, hogy a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 25/B. § 
(2) bekezdése alapján az átvett alkalmazot-
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kóhelyű tanulókat, valamint a megállapodás 
aláírásakor a 2007/2008. tanévre beiratkozott 
nem kunszigeti lakóhelyű tanulókat és szüle-
iket az általános iskolai nevelési és oktatási 
ellátásért költségtérítés semmilyen jogcímen 
nem terheli. 

19. Megbízott kijelenti, hogy a 18. pont szerinti 
tanulók részére ingyenesen biztosítja az isko-
lai oktatást, a szakköri, logopédiai ellátást, 
felzárkóztatást, korrepetálást, tehetséggondo-
zást és mindazon szolgáltatást, melyet meg-
bízott pedagógiai programja tartalmaz. 

20. Felek megállapodnak abban, hogy az intéz-
ményben tanuló gyermekek után, 
napi háromszori étkezés esetén a következő 

étkezési térítési díjat kell megfizetni: 
- 210 Ft az egy vagy 2 gyermeket nevelő csa-

lád esetén, 
- 108 Ft a három vagy több gyermeket ne-
velő család esetén. 

b) csak ebéd igénylése esetén a következő ét-
kezési térítési díjat kell megfizetni: 
- 137 Ft az egy vagy két gyermeket nevelő 
család esetén, 
- 60 Ft a három vagy több gyermeket neve-
lő család esetén. 

A térítési díj legfeljebb az évi infláció mérté-
kével növekedhet. A bekerülési költség és a 
tanulók által fizetendő térítési díj közti kü-
lönbözet megfizetését megbízó vállalja. A 
bekerülési költség az étkezést biztosító he-
lyi vállalkozó által megadott ár. 

21. Megbízott minden év februárjában, illetve 
júniusában megbízónak képviselő-testületi 
ülésen beszámol a kunszigeti tagiskola fél-
éves tevékenységéről. 

22. Megbízott kijelenti, hogy a kunszigeti tagis-
kola működésével, pedagógiai programjával, 
házirendjével, SZMSZ-ével, valamint a tag-
intézmény vezető kinevezésével kapcsolatos 
kérdésekben, döntés előtt megbízó vélemé-
nyét kikéri, azokról csak megbízó egyetérté-
sével dönt. 

 
 

tak munkabére (személyi alapbérének, bér-
pótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes 
összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, 
mint az átadást megelőzően irányadó illet-
ményének és a jogszabály alapján járó illet-
ménypótlékainak együttes összege, kivéve, 
ha valamely közalkalmazotti illetménypót-
lék megállapításának alapjául szolgáló kö-
rülmény a munkaszerződés megkötését kö-
vetően már nem áll fenn. 

12. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Kjt. 26. 
§ (3) bekezdésének megfelelően az átvett 
alkalmazottaknak az áthelyezést megelőző 
közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekin-
teni, mintha az új munkáltatójánál töltötte 
volna el. 

13. Megbízott kijelenti hogy az átvett alkalma-
zottak bérét a tárgyhót követő hó 10. napjá-
ig a folyószámláikra utalja. Megbízott kije-
lenti, hogy megbízó és az átvett alkalmazot-
tak között jelenleg érvényben lévő tanulmá-
nyi szerződést, az átvétellel egyidejűleg 
azonos tartalommal megköti. 

14. Megbízott, mint iskolafenntartó jogosult az 
állami költségvetésből a tanulók után a költ-
ségvetési törvényben biztosított normatívát 
igényelni és igénybe venni. 

15. Megbízó vállalja, hogy a tanulók ingyenes 
ellátása érdekében évente 10.000.000 Ft, az-
az tízmillió forint kiegészítő támogatást 
nyújt megbízottnak, az átadott feladat ellá-
tása érdekében, mely összeget 12 havi rész-
letben, minden hó 15. napjáig megbízott-
nak átutal. 

16. Megbízott kijelenti, hogy a 15. pontban 
meghatározott kiegészítő támogatás össze-
gét csökkentik mindazon egyéb támogatá-
sok, hozzájárulások, melyek megbízó köz-
reműködésével jutnak megbízotthoz. 

17. Megbízott kijelenti, hogy a fenti kiegészítő 
támogatáson túl megbízótól semmilyen jog-
címen hozzájárulásra, költségtérítésre, tá-
mogatásra nem tart igényt. 

18. Megbízott kijelenti, hogy az oktatás ingye-
nes, az intézményben tanuló kunszigeti la-
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Iskolaépület bérbeadása 
23. Megbízó kijelenti, hogy tulajdonát képezi a 

Kunsziget, Petőfi tér 12. szám alatt, az ingat-
lan-nyilvántartás szerint a Kunsziget 277. 
hrsz-on található ingatlan, Kunszigeti Általá-
nos Iskola (továbbiakban iskolaépület), 
melyben a Tündérvár Óvoda működése is 
biztosított. Megbízó kijelenti, megbízott tu-
domásul veszi, hogy a fenti ingatlanból csak 
az általános iskola működéséhez szükséges 
ingatlanrészt adja bérbe. Megbízott tudomá-
sul veszi, hogy az iskolaépületet csak oktatá-
si illetve oktatással összefüggő célokra vehe-
tő igénybe a bérlet időtartama alatt. Az át-
adás-átvétel időpontja 2007. augusztus 31. 
és a bérbeadás a szerződés időtartamára szól. 

24. Megbízott az iskolaépület bérléséért bérleti 
díjat fizet, melynek összege: 1 Ft/év. 

25. Megbízott tudomásul veszi, hogy az iskola-
épületet további bérletbe, albérletbe nem ad-
hatja. 

26. A bérbeadás ideje alatt megbízott vállalja az 
iskolaépület közüzemi költségei 2/3-ának 
megfizetését. A fennmaradó 1/3 részt meg-
bízó fizeti A Tündérvár Óvoda működési 
költségeként. 

27. Megbízott kijelenti, hogy a 26. pont szerint 
fizetendő közüzemi költségeket, a megbízó 
által minden hónap 15. napjáig kiállított 
számla alapján, a számla kibocsátását követő 
8 napon belül a megbízó költségvetési elszá-
molási számlájára (számlaszám: 11737007-
15370433-00000000) megfizeti. 

28. A bérbeadás ideje alatt megbízó vállalja, 
hogy az iskolaépület külső állagmegóvásáról 
gondoskodik. 

29. A bérbeadás ideje alatt megbízott vállalja, 
hogy az iskolaépület belső felújítását, kar-
bantartását, állagmegóvását vállalja, annak 
költségeit viseli. Megbízott e pontban sze-
replő belső felújítás előtt megbízó hozzájá-
rulását megkéri. 

 
 
 

Sportcsarnok bérbeadása 
30. Megbízó kijelenti, hogy a tulajdonában lévő, 

a József Attila utca 2. szám alatt található 
sportcsarnokot (hrsz: 278/2, továbbiakban 
sportcsarnok) megbízottnak bérbe adja. 

31. Megbízott tudomásul veszi, hogy a sport-
csarnokot csak sportcélokra és az önkor-
mányzat által kezdeményezett rendezvények 
megtartására használhatja. 

32. Megbízott a bérleményért bérleti díjat fizet, 
melynek összege: 1 Ft/év. 

33. Megbízott vállalja, hogy a sportcsarnok 
közüzemi költségeit teljes egészében a meg-
bízó által minden hónap 15. napjáig kiállított 
számla alapján, a számla kibocsátását követő 
8 napon belül a megbízó költségvetési elszá-
molási számlájára (számlaszám: 11737007-
15370433-00000000) megfizeti. 

34. A bérbeadás ideje alatt megbízó vállalja, 
hogy a sportcsarnok külső állagmegóvásáról 
gondoskodik. 

35. A bérbeadás ideje alatt megbízott vállalja, 
hogy a sportcsarnok belső felújítását, kar-
bantartását, állagmegóvását vállalja, annak 
költségeit viseli. Megbízott e pontban sze-
replő belső felújítás előtt megbízó hozzájá-
rulását megkéri. 

36. Megbízott tudomásul veszi, hogy a kunszi-
geti Tündérvár Óvoda ellátottai, valamint az 
önkormányzati rendezvény résztvevői e 
szerződés érvényessége alatt a sportcsarno-
kot ingyenesen használhatják. 

37. Megbízott tudomásul veszi, hogy a kunszi-
geti lakóhellyel rendelkezők, e szerződés ér-
vényessége alatt a sportcsarnok használatá-
ért a mindenkori bérleti díj 50 %-ánál maga-
sabb összeg megfizetésére nem kötelezhető-
ek. 

 
Eszközök átadása 

38. Megbízó térítésmentesen használatba adja, 
megbízott használatba veszi a megbízó tu-
lajdonában lévő oktatási feladatok ellátásá-
hoz szükséges, leltár szerint összeállított 
eszközöket oktatás céljára. 
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39. Megbízott gondoskodik a használatba vett 
eszközök használat közbeni meghibásodása-
inak javításáról, illetve pótlásáról és viseli 
annak költségeit. 

40. A szerződés megszűnésekor megbízott a 
38. pont szerint átadott eszközökkel leltár 
szerint elszámol. 

41. Megbízó lista szerint átadja, megbízott át-
veszi a tanügyigazgatás dokumentumokat, 
azt jogutódként a törvényi előírásoknak 
megfelelően kezeli és őrzi. 

 
Általános szabályok 

42. A bérbeadás és az oktatási feladatok átadá-
sának időtartama 5 évre szól, mely mindkét 
fél megelégedése esetén meghosszabbítható. 
Megbízó és megbízott a szerződésben fog-
laltakat évente felülvizsgálja. A felülvizsgá-
lat nem érintheti jelen szerződés 4., 15., és 
18. pontjait. Megbízott kijelenti, hogy Kun-
sziget község fejlődésére való tekintettel le-
hetőséget ad az önálló működés visszaállítá-
sára. 

43. Megbízott 2007. augusztus 31-étől látja el e 
megállapodás szerinti feladatait, viseli az 
intézménnyel, az iskolaépülettel, a sport-
csarnokkal összefüggő költségeket, de az 
intézményekkel vagy fenntartójukkal szem-
beni 2007. augusztus 31-e előtt keletkezett 
követelésekért felelősséget nem vállal. 

44. Megbízott jelen megállapodáshoz csatolja 
az illetékes jegyző által kiadott működési 
engedélyét. 

45. A jelen megállapodást bármelyik fél indok-
lás nélkül felbonthatja, szándékát a felbon-
tás előtt 6 hónappal köteles írásban bejelen-
teni. A szerződés felbontására csak szorgal-
mi időn túl kerülhet sor. 

46. Megbízó súlyos szerződésszegés esetén a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja 
(rendkívüli felmondás). 

47. E szerződés értelmében súlyos szerződés-
szegésnek minősül, ha 
a) megbízó megállapításai szerint megbí-

zott az írásba foglalt felhívás ellenére sem 

tanúsít szerződésszerű magatartást, 
b) megbízott a 25. pontban foglaltak ellené-

re az iskolaépületet további (al)bérletbe ad-
ja, 

c) megbízott a bérleti díjat, közüzemi díjakat 
megbízó írásos felhívása ellenére sem fize-
ti meg, 

d) megbízott a bérleményt nem az e szerző-
désben felsorolt célokra használja, és ezzel 
megbízó, a lakosság érdeke vagy a közer-
kölcs sérül. 

48. Súlyos szerződésszegés esetén megbízó 
írásban, 8 napos teljesítési határidővel, az 
rendkívüli felmondás jogkövetkezményeire 
történő kioktatással szerződésszerű teljesí-
tésre szólítja fel megbízottat. 

49. Megbízott vállalja, hogy a szerződés bármi-
lyen okból történő megszűnése esetén 15 na-
pon belül a bérleményt megbízó birtokába, 
eredeti, rendeltetésszerű használatra alkal-
mas állapotában visszaadja és onnan ingósá-
gait kiüríti. 

50. A felek a vitás kérdésekben megegyezésre 
törekednek, ennek esetleges hiánya esetén a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illeté-
kességét kötik ki. 

51. E szerződésben nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvnek a megbízás-
ra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a la-
kások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

52. Felek tudomásul veszik, hogy e megállapo-
dás nyilvános, és annak a Kt. 81. § (7) be-
kezdése szerinti közzétételéhez hozzájárul-
nak. 

53. Jelen szerződés 53 pontból áll, melyet a fe-
lek mint akaratukkal mindenben egyezőt ír-
ták alá. 

 
Kunsziget, 2007. június 15. 
 
  LENDVAI IVÁNNÉ BAJCSINÉ KIRÁLY VILMA 
  megbízó megbízott 
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Megtelt Kunszigeten a kultúrház nagyterme, 
mikor a Vocational Academy alapítója, Nagy 
Ottó László és az alapítvány győri iskolájának 
igazgatója, Havasréti Béláné tar-
tott szülői értekezletet. Ahogy 
intézményeikben szokásos, 
meghívták a diákokat is. Ők a 
leginkább érintettek, mert 
ahogy arról már írtunk: Kunszi-
geten is a Vocational veszi át az 
iskola működtetését. Így Győr-
Moson-Sopron, Vas, Veszprém 
és Bács-Kiskun megyében már 
tizennyolc helyen lesz tagiskolá-
ja.  

 
Az alapítvány a Győrhöz kö-

zeli községben is biztosítja, 
hogy nyolc évfolyamon folyta-
tódhasson az iskolai oktatás, két 
tannyelvű tanítást vezet be. A 
megszokott tantárgyakat ma-
gyar nyelven továbbra is az elő-
írt óraszámban tanulják a diá-
kok, erre jönnek még rá az angolórák, illetve 
néhány tantárgyat – elsőben például hetente 
egy ének- és egy testnevelésórát is – angolul 
tartanak. Ezért az iskolaotthonos forma, ezért 
lesznek délután négyig a gyermekek az iskolá-
ban. Azt Havasrétiné leszögezte: a Vocational 
tagiskoláiban is a magyar nyelvű oktatás a leg-
fontosabb, emellett az informatikát és az idegen 
nyelvet kezelik kiemelten. Kunszigeten figye-
lembe veszik a gyermekek angoltudásának 

szintjét, azt, hogy eddig nem vagy csak szak-
körben tanultak angolt, és akik németet tanul-
tak eddig, azt folytathatják. A nyolcadikosok-

nak csökkentett számú angol-
órájuk lesz. 
 
A Vocational gyakorlata szerint 
Kunszigeten is mindennap 
egyéni felzárkóztatást, plusz ta-
nári magyarázatot, segítséget, 
szakköri és sportos foglalkozá-
sokat biztosítanak a gyerekek-
nek, akiknek oktatását bármikor 
megtekinthetik a szülők. Kér-
désre válaszolva Nagy Ottó 
László elmondta: lesz logopédi-
ai szakellátás, kosáredzés, sőt, 
focizóknak tehetséggondozási 
lehetőség. Akinek a szülei kérik, 
azok a diákok hazamehetnek 
ebédelni. Hozzájárulást nem 
kell fizetni, az önkormányzat 
így kötött szerződést az alapít-
vánnyal. A helybeli szóbeszédet 

cáfolva elhangzott: a versenyeken és a felvéte-
lin jól szerepeltek a Vocational diákjai. Az a hí-
resztelés is felmerült a faluban az alapítvány 
kapcsán, ami korábban a Rábaközben – ahol 
szintén átvette iskolák működtetését –, hogy a 
szcientológiai egyház tagja, „szekta". Nagy Ot-
tó László leszögezte: ez nem igaz. 

RIMÁNYI ZITA  
(KISALFÖLD, 2007. JÚLIUS 2.) 

A vidékieknek fizetni kell? 
 
Papp András, a győri polgármesteri 
hivatal oktatási osztályának vezető-
je kérdésünkre elmondta: a kunszi-
geti szülők nyáron is átírathatják 
gyermekeiket győri iskolába, ha 
abban az intézményben, amit vá-
lasztanak, van még hely, megengedi 
ezt a létszám. Az oktatásért nem kell 
fizetniük, annak ellenére sem, hogy 
a győri önkormányzat az állami tá-
mogatáson felül mintegy 160 ezer 
forintot tesz hozzá egy-egy gyermek 
tanításához évente. Ottófi Rudolf 
alpolgármester ezt azzal egészítette 
ki: folytak tárgyalások arról, mégis 
kérnek hozzájárulást a vidéki szü-
lőktől, de még csak előkészítés alatt 
van a tervezet. Ősszel dőlhet el, 
kell-e fizetniük, ha nem helyben, 
hanem Győrbe járatják gyermekei-
ket iskolába 

Már tizennyolc alapítványi tagiskola működik 



Kunsziget - Egy pedagógus sem vállalta a 
kunszigeti iskola tantestületéből, hogy továbbra 
is az intézményben folytassa munkáját, mivel 
annak működtetését az önkormányzat alapít-
ványnak adta át. A megüresedett állásokra több 
száz pályázó közül válogathatnak. 

 
Ahogy több megyénkbeli kisiskolában, a kun-

szigetiben is az állami támogatási rendszer átala-
kítása miatt volt szükség változtatásra. Az önálló 
fennmaradáshoz az önkormányzat alig kapha-
tott volna központi forrást, ezért döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy a Vocational Academy 
Alapítványnak adja át az intézmény működteté-
sét. Az alapítvány a nyolc évfolyamos oktatást 
létszámfeltétel nélkül vállalta, ahogy a dolgozók 
továbbfoglalkoztatását is. De mivel lejárt a határ-
idő, amíg dönthettek, már biztos, hogy távozik 
az egész tantestület. 

 
Kétszázötven álláspályázó 

 
Nagy Ottó László, a Vocational Academy alapí-
tója elmondta: csak a takarító marad, a nevelők 
nem vállalták az átképzést, a megújulást, az ala-
pítványnál bevált módszerek átvételét. Állítása 
szerint nélkülük is megoldják, hogy ezután is ki-
váló tanítók, tanárok foglalkozzanak a diákok-
kal.  

Mivel szeptembertől több tagiskolában, így 
Kunszigeten is növelik a pedagógusok számát, 
álláshirdetést adtak fel, amire eddig mintegy két-
százötvenen jelentkeztek. Közülük előnyben ré-
szesítik a helybelieket és a régi pedagógusokat, 
ha meggondolják magukat. 

 
Nem nyilatkoztak 

Balogh Ferenc iskolaigazgató a Kisalföldnek 
elmondta: már korábban is egyértelműen jelez-
ték, hogy mind a tizenhárom pedagógus távozik. 
Az intézményvezető személyes döntéséhez az is 
hozzájárult, hogy már nyugdíjas, ettől függetle-
nül is elfogadhatatlannak tartja a Vocational 
Academy állásajánlatát.  
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Az egész tantestület távozik a kunszigeti iskolából 

Munkatársai nem kívántak nyilatkozni válasz-
tásuk okáról. Az igazgató elmondása alapján ko-
rábban számos más javaslattal álltak elő az iskola 
anyagi helyzetének javítására, megmentésére vo-
natkozóan. Balogh Ferenc szerint aggályos a két 
tannyelvű oktatási forma, mivel az „szakmailag 
nem tartható egy válogatás nélküli falusi populá-
ció átlagos képességstruktúrákkal rendelkező 
gyermekei számára". Úgy véli, az iskola vala-
mennyi tanulója nem lehet egyformán alkalmas 
a heti nyolc nyelvórából adódó terhelésre és az 
iskolaotthonos oktatási formára, azaz hogy dél-
után négyig maradjon az intézményben. 

 
Huszonöt diák is megy 

 
„Aki azt gondolná, hogy kollégáim a közalkal-
mazotti státusukat féltik, megszerzett vívmánya-
ikat nem akarják feladni a munkatörvényköny-
ves állásért, annak annyit tudok mondani, hogy 
lépésükkel a szinte biztos munkanélküliséget vá-
lasztották, hiszen a pályán elhelyezkedni mos-
tanság gyakorlatilag lehetetlen. Egységes dönté-
sükkel jeleztek valamit: lelkiismeretük így tiszta 
és gerincük is megmaradt" – fogalmazta meg vé-
leményét az igazgató. Balogh Ferenctől azt is 
megtudtuk, hogy huszonöt gyermek szülei kér-
ték ki a távozási engedélyt az iskolától, azaz eny-
nyi diákot máshova járatnak szeptembertől szü-
leik. A korábbi községi fórumokon – amelyekről 
a Kisalföld is beszámolt (június 27., 6. oldal, júli-
us 2., 7. oldal) – azonban kiderült, nem mindenki 
bizalmatlan a változással kapcsolatosan.  
 
Nagy Ottó László pedig leszögezte: a távozó pe-
dagógusok konkrétan nem, csak szólamszerűen 
fogalmazták meg kifogásaikat oktatási program-
jukkal szemben. Azt pedig korábban szülői érte-
kezleten mondta el a kunszigetieknek, hogy a 
gyerekek tudásszintjének megfelelően tanítanak, 
a diákoknak egyéni fejlesztést is biztosítanak. 

RIMÁNYI ZITA 
(KISALFÖLD, 2007. JÚNIUS 13.) 
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mindenről híresek, csak arról nem, hogy ugyan-
olyan esélyeket adnak a gyerekeknek, mint a vá-
rosiak. De erről nem ildomos beszélni. És igen, 
részben osztom a tanárok azon félelmét – a 
„képességstruktúrák" és a „populációk" mellőzé-
sével –, hogy kétséges az angol nyelv ilyen szintű 
oktatását egy falusi iskolában a semmiből beve-
zetni; persze meg kéne próbálni. Csakhogy ezt 
sem illik ám kimondani, inkább mindenki ho-
mokba dugja a fejét, s úgy tesz, mintha ez lenne 
az igazi baj, s nem az, hogy jövőre az osztályfő-
nök Kati helyett Zsuzsa néni, a fizikaórán Ákos 
bácsiból Jutka néni lett, az irodalmon pedig... Hi-
ába, a kollektív lázadásnak ára van.  

 
Mindenki érzi és érti, hogy vala-
mi nagyon nem stimmel, s nem 
csak Kunszigeten. Kezdve azzal, 
hogy ami állami/önkormányzati 
szinten nem működik (egy isko-

la fenntartása), az egy csapásra kifizetődő lesz, ha 
magánkézbe kerül. Hogy rá lehet bízni egy teljes 
iskolát a vadonatúj testületre; olyan tanárokra, 
akiket sem a szülők, s főképp a gyerekek nem is-
mernek. Hogy legalább huszonöt kisgyerek új is-
kolát és új osztálytársakat kap ősztől, mert elvi-
szik őket Kunszigetről, pedig lehet, többségüknek 
nagyon is jó lett volna még a falujában tanulnia. 
Hogy máshol kurtán-furcsán választanak igazga-
tókat. Hogy a közalkalmazotti státusukat elveszí-
tő tanárok félinformációkkal, s így félelemmel 
várják az „alapítványi" létet. Hogy pletykák ke-
ringenek arról, ki fizet napra pontosan és ki nem. 
Hogy válóok lehet ma Magyarországon az angol 
nyelv beszivárogtatása az oktatásba. Hogy tizen-
egynéhány tanári helyre több mint 250 jelentkező 
akad, s eszerint több mint kétszáz pedagógus 
munka nélkül kezdi a 2007/2008-as tanévet. 
Hogy ennyi kérdés után sem történik majd semmi 
– talán majd egyszer, ha becsöngetnek.  

 
SUDÁR ÁGNES ÁLLÁSPONTJA 
(KISALFÖLD, 2007. JÚLIUS 13.) 

Nincs jogom ítéletet mondani a fölött a tizenva-
lahány kunszigeti pedagógus fölött, aki dacból 
vagy bosszúból vagy elkeseredésből (vagy is-is) 
testületileg felállt, otthagyta a régi iskoláját az új 
munkaadóval együtt. Joguk volt munkanélküli 
tanítót/tanárt csinálni magukból, hogy miként, 
azt a 6. oldalon elolvashatják. De… 

 
De meglehetősen álszentnek tartom a pedagó-

gusok érvét (amit a volt igazgatótól tudunk), mi-
szerint távozásuk fő oka, hogy aggályosnak tar-
tották a két tannyelvű oktatási forma bevezetését, 
az ugyanis „szakmailag nem tartható egy váloga-
tás nélküli, falusi populáció átlagos képesség-
struktúrákkal rendelkező gyermekei számára". 
Nekem is van tanári képesíté-
sem, egy kicsit még benne is va-
gyok abban, amit itthon (köz)
oktatásnak hívnak, hadd fordít-
sam hát le magyarra, s mondjam 
ki egyenesen azt, amit az érintettek inkább a gye-
rekekre kentek: igen, az iskolákban nem várható 
el, hogy a pedagógusok a saját szakuk mellett egy 
idegen nyelvet olyan szinten beszéljenek, hogy 
azon tanítani tudjanak – akár csak az alapszavak 
szintjén is. Ehhez újból iskolapadba kellene ülni-
ük, ami negyven-ötven év körül már nem nagy 
öröm.  

 
Persze nem kell, hogy a véleményem érdekelje 

az érintett pedagógusokat, de ha kollektívan azt 
akarták üzenni a társadalomnak, hogy „a lelkiis-
meretük így tiszta és a gerincük is megmaradt", 
akkor kiállhattak volna a nyilvánosság elé, mert 
nyilván hisznek az igazukban, ha ilyen lépésre 
képesek. Félreértés ne essék, nem ők tehetnek er-
ről a helyzetről, a főiskolai képzés ugyanis egé-
szen a közelmúltig mindenre felkészítette a leen-
dő pedagógusokat – a nyelvtudást leszámítva. 
Mintha nem is ebben a világban élnének azok, 
akik a katedrán kötnek ki.  

 
Abban is van igazság, hogy a falusi iskolák 

Ők tudják 

Mindenki érzi és érti, hogy valami 
nagyon nem stimmel, s nem csak 
Kunszigeten. 
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