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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 

 

 

 

N a p i r e n d : 
 

 

1./ Tárgy: Döntés a Halászy Károly Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról az 

Ócsai Református Egyházközség Presbitériuma részére  

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy egészen április hónapig a Képviselő-testület nem 

foglalkozott az általános iskola jövőjével. Hallottak híreket, amelyek hétről-hétre, percről-

percre változtak. Nem volt napirendi pont az iskola fenntartói joga, hiszen várták azt, hogy az 

állam mikor fogja kimondani a végső szót. Ebben az állapotban érkezett áprilisban az Ócsai 

Református Egyházközség Presbitériumának a levele, amelyben arról tájékoztatták a 

testületet, hogy szívesen átvennék a Halászy Károly általános iskola fenntartói jogát 

szeptember 1-től. Ezek után össze lett hívva a rendkívüli ülés, ahol a testület úgy szavazott, 

hogy felkéri a polgármestert, tárgyaljon az általános iskola egyházi keretek között történő 

fenntartásáról és  működtetéséről. Élve a testületi felhatalmazással megkereste az iskola 

pedagógusait, a Diák Önkormányzatot és a Szülői Munkaközösséget. A pedagógusok igennel, 

a Diák Önkormányzat igennel, a Szülői Munkaközösség nemmel szavazott a fenntartói jog 

átadásáról. Megkérdezte a helyi egyházakat és a szülőket is. A helyi baptista közösség igennel 

voksolt, a katolikus egyházközség nem támogatja a fenntartói jog átadását, a szülők a 

visszaérkezett vélemények alapján támogatják az átadást. A jegyzőkönyveket erről a 

képviselők megkapták. Elmondja még, amíg ment ez a hivatalos eljárás, addig jómaga és az 
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alpolgármester úr másokat is megkeresett, pl. országgyűlési képviselőket, valamint 

megkérdezték azt a személy is, aki 1998 óta az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és 

Kutatási Bizottságának tagja. Tájékoztatja a jelenlévőket olyan információkat kaptak a 

szakemberektől, politikusoktól, hogy olyan javaslatok vannak még készülőben, amelyek pro 

és kontra is megváltoztathatják az egész folyamatot. Ma még semmi nem biztos. Ezért úgy 

gondolja, hogy ezeknek az információknak a birtokában a mai napon nem időszerű a 

fenntartói jog átadása, sem a kérvényező Református Egyházközösségnek, sem másnak. 

Megjegyzi, nincs most győztes vagy vesztes, nem futamodott meg senki. Javasolja, hogy ne 

adják ki a fenntartói jogot az önkormányzat a kezéből ebben az évben, jövőre pedig majd az 

állam eldönti, hogyan tovább.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő vitatkozik a polgármester úr azon mondatával, hogy nincsenek 

győztesek és vesztesek. Győztes valóban nincs, de vesztes szerinte van. Vesztesek mindazok a 

pedagógusok, szülők akik valószínűleg éjjeleket nem aludtak amiatt, hogy nem tudták mi lesz 

a gyerekek, mi lesz a munkájuk jövője, hol fogják folytatni, milyen körülmények között. Ők 

mindenképp vesztesek. Úgy gondolja vesztes egy kicsit a demokrácia is, mert olyan 

információk, olyan kész döntésekről mentek a hírek, amelyek megelőztek mindenféle 

véleménynyilvánítást. Arról nem is beszélve, hogy ez az egész véleménynyilvánítási 

procedúra is „röhej számba ment, megcsúfolva mindenfajta demokratikus írott vagy íratlan 

szabályt”.  

 

Dönti Károly képviselő üdvözli az elképzelést, amely a további önkormányzati fenntartást 

illeti. Az ülés előtt kaptak egy határozati javaslatot, amely ennek az ellenkezőjéről szól. 

Örülne annak, ha egy érvényes határozati javaslatot kapnának a képviselők és a polgármester 

szavazás előtt hangosan felolvasná azt.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, mindig van egy határozati javaslat, amire vagy 

igennel vagy nemmel szavaz a testület. Jelen határozati javaslatra is lehet igennel vagy 

nemmel szavazni, vagy tartózkodni.  

 

Török László képviselő nehezményezi, hogy a napirendet csak az Oktatási, Kulturális 

Bizottság tárgyalta, a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság nem. Úgy gondolja, hogy 

az elmúlt 20 év legjelentősebb döntésére került volna ma sor, és ennek a döntésnek az 

előkészítésére kevés volt az idő. Javasolja, hogy a jövőt illetően az ilyen horderejű 

kérdésekben kérdezzék meg a lakosságot is.  

 

Bukodi Jánosné képviselő beszámol arról, hogy a Kulturális Bizottság ülésén áttárgyalták a 

napirendet és az volt az álláspont, hogy szeretnék látni az állami irányvonalat. El szeretné 

mondani a személyét ért sérelmeket, amit azért kapott, mert „adta a kezét ahhoz, hogy ezek az 

eredmények itt legyenek” a képviselők előtt. Vette a fáradságot, elment több helyre, mert 

tudni szerette volna, hogy mi az emberek véleménye. Nagyon sokan, névtelenül, alattomosan 

megalázták a fórumon és máshol. Ezt ki kéri magának! Személyében megalázva érzi magát. 

Kéri, azokat az embereket, akik mocskolódtak, rágalmaztak legyenek szívesek és hagyják 

abba.  

 

Bukodi Károly polgármester sajnálatát fejezi ki, hogy egyesek eljutottak arra, hogy olyan 

csatornákat működtetnek, ahol egymáshoz uszítanak embereket. Reméli, hogy a képviselő 

asszony szavai eljutnak azokhoz az emberekhez, akik ezt megengedik vagy akár maguk is 

írnak ilyeneket. Elmondja, május 31-ig kell dönteniük a témában, és ma még az állami 

fenntartásnak a mikéntje még mindig formálódik.  
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Inczeffy Szabolcs képviselő véleménye szerint nem csak „névtelen, mocskolódó” 

vélemények vannak. Előtte van 150 személy neve, személyazonosítója,  lakcíme, aláírása, 

akik a nevükkel vállalták a véleményüket amellett, hogy egyháztól függetlenül az állami 

oktatás fenntartása mellett voksolnak. Úgy gondolja, hogy ez az a demokratikus út, amely 

segítségével kellene megoldani a dolgokat, nem egymás háta mögött, nem előre kiprédikált 

döntésekkel és nem az egymás elleni uszítással. Nyíltan. A másik pedig, hogy legyen hol. A 

polgármester úrnak mondja, tűrhetetlen az, hogy a helyi lapban egy ilyen horderejű ügyben, 

egyetlen-egy „vakkantás” sem jelent meg. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a demokráciába beletartozik az aláírás gyűjtés is, 

de lényege a szavazás, a választások is szavazással dőlnek el. Ócsán megkérdezték azokat, 

akiket a törvény előírt. A pedagógusok két szakértőt is meghallgathattak. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hol van a véleményük? 

 

Bukodi Károly polgármester kéri, Inczeffy képviselő urat, hogy ne szakítsa félbe, ő sem 

vágott a szavába. A szakértő nem fogja leírni, hogy ő ezt az iskolát támogatja, vagy azt, a 

pedagógusok kérdéseket tehettek fel a munkájukra vonatkozóan, a jövőjükre vonatkozóan, és 

kérdezhettek a szülők is. Az újságban való megjelenéssel kapcsolatban előadja, amikor a 

testület elé került a napirend, akkor már az újságnál lapzárta volt. Miről „vakkantsanak” 

akkor, amikor az a döntés, hogy kérdezzék meg azokat, akiket meg kell kérdezni? A szavazás 

tegnap 22-én zárult le, a honlap olvasóit tájékoztatni fogja a szavazások eredményéről és a 

mai döntésről is. De az újságban most is csak utólag tudnak tájékoztatást adni. Ilyenkor lehet, 

hogy érdemes fontolóra venni egy szórólap kiosztását.  

 

Dönti Károly képviselő véleménye szerint az eset mindenképp megér egy kötetlen 

beszélgetést. Ez ne egy testületi ülés legyen, hanem egy beszélgetés a testületi tagokkal. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 nem, 6 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

79/2012. (V. 23.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon határozati javaslatot, mely szerint 

támogatja, hogy a Halászy Károly Általános Iskola fenntartói joga az Ócsai Református 

Egyházközség Presbitériuma részére átadásra kerüljön,  e l v e t e t t e . 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly        Dr. Molnár Csaba 

             Polgármester                Aljegyző 
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