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Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 03-án 18 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Harsányi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak: 
 
Szabó Gergely   polgármester    
Bihari Lajosné   alpolgármester 
Hegedűs Krisztián János  képviselő 
Kelemen Imre    képviselő 
Papp Árpád    képviselő 
Pusztai Tamás    képviselő 
Szilvási Mária    képviselő 
 
dr. Kántor János   jegyző 
Kocsis Antalné   jkv. vezető 
 
 
Szabó Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozat-
képességét, mivel mind a 7 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs Krisztián 
János és Szilvási Mária képviselőket javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért.  
 
Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor, mert szeretné az 
általános iskola helyzetét áttekinteni és tájékoztatni a képviselő-testület tagjait. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra, mely alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pont 
megtárgyalását egyhangúlag fogadja el: 
 
Napirendi pont: 
 

1. Tájékoztató az általános iskolai oktatás ügyében és az iskola helyzetének áttekintése. 
Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 
Tárgyalt napirendi pont: 
 

1. napirend - Tájékoztató az általános iskolai oktatás ügyében és az iskola 
helyzetének áttekintése. 

 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy az általános iskola és az önkormányzat 
kapcsolatáról szeretne beszélni. Ismerteti azokat a több százmillió forint értékű pályázatokat 
és az ezekhez nyújtott nagymértékű önkormányzati anyagi hozzájárulást, melyek az iskola 
intézményét érintették az elmúlt 6 évben. Véleménye szerint az önkormányzat célja mindig 
egy színvonalas, XXI. századi iskola fenntartása volt, hiszen az oktatás minősége a település 
jövőjét is meghatározza. Az önkormányzat számos konfliktust vállalt az iskola működtetése és 
fejlesztése érdekében, például mikor rendszeres buszjáratot indított a szomszéd településre, 
hogy az onnan a harsányi iskolába járó gyerekeket ideszállítsa. 
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2013. január 1-től az iskolafenntartás rendje megváltozott. A fenntartó a KLIK lett, de az 
önkormányzat továbbra is jelentősen támogatta az iskolát minden területen.  
 
Ismerteti, hogy az önkormányzat kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával indult el az 
ÖKOiskola program, a „Zene benned van” program és az iskola olaszországi bemutatkozása 
is az önkormányzat támogatásával volt lehetséges. 
 
Megalakult a harsányi tehetségpont, ami szintén a polgármester, az önkormányzat szakmai 
munkájának köszönhető. Úgy érzi, hogy az önkormányzat szívén viseli az intézmény sorsát és 
folyamatosan támogatja. A képviselők folyamatosan azért dolgoztak, hogy az iskola 
versenyképes legyen. Ebben sokszor kérte az iskola együttműködését, hogy jobban sajátítsa el 
ezt a gondolkodásmódot. Polgármesterként az iskola fejlesztésének motorja kívánt lenni. 
 
Elmondja, hogy számos beszélgetést, egyeztetést követően hivatalos fórumon először 2014. 
október 1-én az intézményi tanácsülésen jelezte észrevételeit az intézményvezető felé. Szabó 
Gergely polgármester idéz az intézményi tanácsülésen elhangzottakból. Elmondja, hogy akkor 
érezte először, hogy az intézményvezető a határozott vélemény-nyilvánítást személyes 
sértésnek veszi.  
 
Elmondja, hogy bizalmat szavazott az iskolának, mely abban is megnyilvánult, hogy a saját 
gyermekét is ide íratta be első osztályba és rendszeresen személyesen beszélt a leendő elsősök 
szüleivel, hogy népszerűsítse az intézményt. Folyamatosan részt vett az iskola szakmai 
egyeztetésein és felajánlotta támogatását, segítségét. 
 
2014-ben az iskola igazgatói pályázat ismertetésekor, amikor az előzmények felsorolása 
történt, már a képviselő-testület tagjainak a véleménye is megoszlott az iskolaigazgató 
személyével kapcsolatban. Azon az ülésen kérte a testület a jövő felvázolását. Szabó Gergely 
polgármester idéz a testületi jegyzőkönyvből.  
 
Akkor az igazgatónő egyebek mellett az alábbiakat mondta: 
Összességében fontosnak tartja a harsányi oktatási módszerek, a pedagógiai program 
modernizálását. A társadalmi változások tanulóközösségre gyakorolt hatása miatt indokoltnak 
látja egy, ún. jó gyakorlat keretében a kooperatív tanulási módszer bevezetését, az egész 
napos iskola kapcsán a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, illetve a készségfejlesztést 
elősegítő foglalkozások rendszerének átalakítását, az Ökoiskola Program folytatását, 
tevékenységének kiterjesztését, az idegennyelv-oktatás színvonalának emelését, valamint egy 
hatékony mérési rendszer bevezetését.  
 
Az ott vállalt dolgokból véleménye szerint nem valósult meg elegendő. 
 
Nem tartja színvonalasnak és versenyképesnek az intézményt, hiszen évek óta nem kerül be 
Harsányban végzett gyerek színvonalasabb miskolci középiskolába. 
 
Nem tartja színvonalasnak és versenyképesnek az iskola nyelvi képzését. Az ÖKOiskolai 
program kínálta lehetőségek kihasználását nem tartja elégségesnek, a Tehetségpont nyújtotta 
tehetséggondozási pályázatokon való részvételt és az iskolai tehetséggondozást szintén nem 
tartja elégségesnek.  Tanulmányi versenyeken nincsenek kiemelkedő eredmények. A gyerekek 
házi feladata csak mennyiségileg kell, hogy az iskolában elkészüljön, a minőségére nem 
figyelnek oda. Véleménye szerint az iskolában tapasztalható rend és rendszeresség sem 
elégséges, mely tetten érhető a tanulók magaviseletében. 



3 
 

 
Hangsúlyozza, hogy a harsányi iskolában végzett gyerekeknek is ugyanolyan joga van a 
továbbtanuláshoz, mint bármelyik más gyereknek, nem értheti őket hátrány. Joga van a 
színvonalas képzést nyújtó, felsőoktatási továbbtanulást megalapozó középiskolákba való 
bejutáshoz és ennek biztosítása a képviselő-testület felelőssége is. 
 
Az iskola céljai és színvonala tekintetében az intézményvezetőnek kell felállítania a mércét, 
amely ebben az iskolában nem az a szint, amit a képviselő-testület elvárna. Az 
intézményvezetőtől mindig csak ígéreteket kapott, így úgy érzi, hogy már elveszítette a 
bizalmát. A vezető felelőssége, hogy az intézmény megfeleljen a mai kor, minden szülői réteg 
elvárásainak és versenyképes képzést nyújtson.  
 
A polgármester hangsúlyozza, hogy ismeri és elismeri a nevelőtestület tagjainak képességeit, 
tudását és úgy gondolja, hogy az itt tanító pedagógusok képesek megfelelő irányítás mellett az 
önkormányzat által megfelelőnek tartott színvonalas XXI. századi versenyképes nevelési, 
oktatási szolgáltatást nyújtani.  
Szabó Gergely hangsúlyozza, hogy számos új, harsányban lakó pedagógus alkalmazását 
kifejezetten javasolta, illetve támogatta az elmúlt években. 
 
Elmondja,  hogy sok szülő véleménye is, amit eddig elmondott az iskolával kapcsolatban.  
 
Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy az elmondottak vezették szülőként arra a nehéz 
döntésre, hogy a gyermekét más általános iskolába írassa be.  
 
Szabó Gergely polgármester kéri a képviselőket véleményük megfogalmazására, egyidejűleg 
Papp Árpád képviselőhöz szólva elmondja, hogy tisztában van az ő helyzetével, mert 
nemcsak képviselő, de az intézmény alkalmazottja is. 
 
Hegedűs Krisztián János képviselő elmondja, hogy beszélgetett korábban is szülőkkel, akik 
azért íratták másik iskolába át a gyereküket, mert nem voltak megelégedve a színvonallal. 
Sajnos a gyerekek elég nagy hátránnyal indultak a másik iskolában.  
 
Pusztai Tamás képviselő elmondja, hogy több szülőtől is hallotta már, hogy a nyelvoktatásra 
panaszkodtak. Sajnos a saját gyermekei révén is elmondhatja, hogy el voltak maradva 
nyelvből, amikor bekerültek a középiskolába. 
 
Szilvási Mária képviselő osztja az előtte szólók véleményét és az ÖKOiskola programhoz 
kapcsolódva elmondja, hogy utóbbi két évben az iskola nem használta ki a gazdatárlat és 
egyéb helytörténeti gyűjtemények, illetve a természeti és gazdasági környezet nyújtotta 
lehetőségeket. 
 
Bihari Lajosné képviselő is megfogalmazta véleményét, amelyben egyetértett az előtte 
szólókkal.  
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület az egész településért 
dolgozik, így véleménye szerint ebben az intézményvezetőnek is jobban partnernek kellett 
volna lennie. Településstratégiai kérdés az iskola, mert a település jövője az iskolától is függ. 
Sajnos az intézményvezető személyében megrendült a bizalma, a sok év támogatás és számos 
lehetőség biztosítása után úgy érzi az iskola helyzetével kapcsolatos álláspontjuk nem 
közeledett egymáshoz, ezért továbbiakban nem tudja vele elképzelni a közös munkát. 
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A vélemények elhangzása után Szabó Gergely polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend tárgyalása során 
megfogalmazott vélemények alapján kezdeményezi az intézmény fenntartójánál a Harsányi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója vezetői megbízatásának visszavonását. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert az intézmény fenntartó tájékoztatására. 
 
A képviselő-testület - jelen van 7 fő - 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a javaslatnak 
megfelelően az alábbi határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2017. (IV.03.) Kt. határozata 

vezetői megbízás visszavonásának kezdeményezéséről 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend tárgyalása során 
megfogalmazott vélemények alapján kezdeményezi az intézmény fenntartójánál a Harsányi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója vezetői megbízatásának visszavonását. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert az intézmény fenntartó tájékoztatására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A napirend tárgyalását követően Szabó Gergely polgármester megköszönve az ülésen való 
részvételt, a testület ülését bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
 
Szabó Gergely        dr. Kántor János 
polgármester            jegyző 
 
 
 
 
Hegedűs Krisztián János       Szilvási Mária 
   jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 
 


