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Érkezett: 2Q ,2 DE 1 1 .

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. Törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánunk intézni az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Átveheti-e tanév közben a Hit Gyülekezete az Ajkai Szakképző Iskolát?”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk !

Tisztelt Miniszter Úr !

Az ajkai szocialista többségű képviselő-testület 2012/13-as tanévtő l adta volna át az Ajkai
Szakképző Iskola fenntartását a vitatott társadalmi megítélés ű Hit Gyülekezetének . Az
átadásról szóló döntés a szülők megfelelő tájékoztatása nélkül történt, komoly ellenállást
váltva ki az iskolába járó diákokból, pedagógusokból és szül őkbő l .

A szülők felháborodása, a civil ellenállás, az aláírásgyűjtés, a tüntetések arra ösztönözték a
Veszprém Megyei Kormányhivatalt, hogy lépéseket tegyenek az átadást övez ő jogsértésekkel
szemben. Keresetet nyújtottak be a Veszprémi Törvényszékhez, mely a tárgyalást követ ően
kimondta, hogy az ajkai képviselő-testület jogot sértett, amikor nem döntött az intézmény
megszüntetéséről a törvényben előírt május 31-ei jogvesztő határidőn belül, hanem csak
később, június közepén . A Veszprémi Törvényszék jogerős ítéletével hatályon kívül helyezte
a képviselő-testületnek azt a határozatát, amellyel átadta az intézmény m űködtetését a Hit
Gyülekezetének .

November végén a Kúria, mint legfőbb bírói testület, felülvizsgálati eljárásban hatályo n
kívül helyezte a Veszprémi Törvényszék jogerős ítéletét, így a Hit Gyülekezete Schwartz
Béla, ajkai szocialista polgármester szerint már idén január 1-ével mégis átveheti az Ajkai
Szakképző Iskolát .

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet az Országgy ű lés által már elfogadott, „A köznevelés i
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételér ől”
szóló 2012. évi CLXXXVIII . törvény 19 . §-ára, mely szerint :

(1) A 2013. január 1 jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülőfeladat ellátására a
települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem



önkormányzati
köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásában vagy
köznevelési
szerződésében a települési önkormányzat helyébe 2013. január 1 jével a Központ lép.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés
2012. szeptember 30-án hatályos állapota szerint következik be .

Meglátásunk szerint a fenti törvényi előírás alapján az Ajkai Szakképző Iskolát ,
önkormányzati fenntartású köznevelési intézményt az államnak kell 2012 . január
átvennie.

Tisztelt Miniszter Úr!

Azon túl, hogy mélységesen megdöbbent ő a Kúria döntése, a szülők és a diákok is
lehetetlen helyzetbe kerültek, hiszen évközben kellene a diákoknak új iskolát keresniük,
ráadásul súlyosan sérül a szabad iskolaválasztás joga is, hiszen az intézményben tanítot t
szakmacsoportokat legközelebb 30 km-re oktatják .

Kérdezzük ezért a Tisztelt Miniszter Urat, hogy átveheti-e évközben a Hit Gyülekezete
az Ajkai Szakképző Iskolát?

Budapest, 2012 . december 11 .

Tisztelettel :

Ferenczi Gábor
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