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Szám: SZ/651/4/2009. 
 

    E l ı t e r j e s z t é s 
A Képviselı-testület 2009. szeptember 28-i rendkívüli ülésére, a Ráday Pál Gimnázium 

                   ügyében hozott 34/2009. (II. 19.). sz. határozat módosítása tárgyában 

 

 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 
A Ráday Pál Gimnázium ügyében ez év tavaszán foglalkoztunk, és a 34/2009. (II. 19.) sz. 
határozatban elıírtuk, hogy 2010-tıl már nem indíthat osztályt önkormányzati keretek között. 
Az Iskola megszüntetése, illetve a Református Egyház által tett felajánlás, mely szerint újra 
indítaná 2010. szeptember 1-tıl a kifutó rendszerben megszőnı gimnáziumot. 
A nyári szünet folyamán többször váltottunk levelet a Református Egyházzal, és tartottunk 
megbeszéléseket, egyrészt a Református Egyházzal és a Gimnázium vezetésével együtt, 
másrészt a Pest megyei Fıjegyzınél közös információcsere zajlott le. 
Két levélmásolatot mellékelek, mindkettıt a református Egyháztól kaptuk. 
Összefoglalva az általuk tett ajánlatot, megállapíthatjuk: 
 

1.) általános iskola nélkül, csak gimnáziumot nem kíván mőködtetni az Egyház, 
2.) Garanciát nem vállal arra, hogy a 2010/2011. tanévben a gimnáziumban új osztályokat 

indít. 
       
 
A fentieket figyelembe véve a Ráday Pál Gimnázium megszőnéséhez teljesen közel 
kerültünk, mivel új osztályok beindítására 2010-tıl a Gimnázium vezetése nem kapott 
felhatalmazást.  A képviselı-testületnek el kell döntenie azt, hogy  
 

1.) A Református Egyház ajánlata alapján általános iskola indítását támogatja-e, az 
önkormányzat érdekeivel összeegyeztethetı-e az általános iskola indítása, 

2.) Felvállalja-e az Önkormányzat azt, hogy esetleg – az október 1-tıl történı  
beiskoláztatás indítás miatt nem indul Pécelen gimnáziumi osztály 2010-tıl. 

 
Mindkét kérdésre választ kell adni.  
Az Önkormányzat érdekeit , valamint  az iskolák feltöltöttségét, figyelembe véve,  az egyházi 
általános iskola milyen hatással lesz  az önkormányzati iskoláztatásra, ezt most megmondani 
nem tudjuk, de szakértı igénybevételével,  vagy felmérés végzése alapján erre választ 
kereshetünk. Ehhez azonban még további idı kell.  
 
Azt javasolom, hogy  a szakértıi vélemény alapján gyızıdjünk meg arról ,hogy az általános 
iskola indítása nem rontja az önkormányzati iskolák feltöltöttségét, azonban ne hagyjunk ki az 
iskoláztatásból a 2010/2011-es évet. 
Javasolom, hogy a Képviselı-testület a 34/2009. sz. határozat második mondatát módosítsa,  
és járuljon hozzá a Ráday Pál Gimnáziumban 2010/2011. tanévtıl két osztály indításához, 
mely nem lehet 0. évfolyam.  
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Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek 
elfogadni: 
 
Határozati javaslat 

 
 
Pécel város önkormányzat Képviselı-testülete 
 

1.) 34/2009. (II.19.). sz. határozatát módosítja, és engedélyezi, hogy a Ráday Pál 
Gimnázium 2010/11-es tanévben két osztályt indítson, általános és nyelvi tagozaton. 
0.évfolyam indítását nem engedélyezi. 

2.)  Felkéri a polgármestert, hogy készíttessen szakértıi véleményt arról, hogy az új 
általános iskola indítása  milyen hatással lesz a most üzemelı önkormányzati iskolák 
létszámára. 

3.) Felkéri a testület a jegyzı, hogy a Ráday Gimnázium  igazgatóját értesítse a  
képviselı- testület döntésérıl.  

 
Határidı: 2009. november 30. (szakértıi vélemény bekérésére,) 
                Gimnázium Igazgatójának értesítésére, 2009. szeptember 29. 

      Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
Pécel, 2009. szeptember 25. 
 
 

Dr. Benkovics Gyula 
 
A döntés minısített többséget igényel SZMSZ 38. § (2) bek t) pont alapján 
Mellékletek: 3 db. 
 
Az elıterjesztést készítette: Dr. Csizmadia Julianna jegyzı 
 
 
Az SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Rimóczi Imre irodavezetı 
 
 
 
Az elıterjesztéssel egyetértek:  
 
 
 

Dr. Kuszák Róbert 
alpolgármester 

Bartha Attiláné 
alpolgármester 
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