
Napirenden a szentesi középiskolák 

Szentes - A Kurca-parti város képviselı-testülete tavaly májusban döntött úgy, 
hogy visszavenné 1999-ben pénzügyi gondok miatt a megyének átadott négy 
középiskoláját. 

Napirendjére tőzte Szentes négy, megyei fenntartású 
középiskolájának átadását a megyei közgyőlés. A Kurca-
parti város képviselı-testülete tavaly májusban döntött 
úgy, hogy visszavenné 1999-ben pénzügyi gondok miatt 
a megyének átadott négy középiskoláját. Átadási 
kötelezettség azonban csak a Horváth Mihály 
gimnázium és tagintézménye esetében van. 
Amennyiben Szentes átveszi az intézmények 
üzemeltetését, meg kell térítenie az érintett 
ingatlanokon az elmúlt 10 évben végzett beruházások 
költségét. 
 
Szentes négy, megyei fenntartású középiskoláinak átadásáról is tárgyal csütörtöki 
ülésén a megyei közgyőlés. Mint ismeretes, Szentes képviselı-testülete tavaly 
májusban határozott úgy, hogy visszavenné 1999-ben pénzügyi gondok miatt a 
megyének átadott négy középiskoláját. A jogszabály elıírja: ha az elmúlt négy év 
átlagában a településen élık közül került ki az intézményben tanulók több mint a 
fele, akkor a megyének kötelessége azt az oktatási intézményt átadnia. Az átlag 
tekintetében a Horváth Mihály gimnázium és Boros Sámuel tagintézménye összesen 
57,4 százalékot, míg a Zsoldos Ferenc középiskola és tagintézménye, a Pollák Antal 
Mőszaki Szakközépiskola 47,3 százalékot mutat. A megyei önkormányzat és a Kurca-
parti település vezetése az év elején kezdett tárgyalásokat a Horváth-gimnázium és 
tagintézménye fenntartói jogáról, a törvény szerint ugyanis csak ennél az 
intézménynél áll fent átadási kötelezettség. Szentes azonban ragaszkodik mind a 
négy, megyei fenntartású középiskolájának visszavételéhez. 
 
– Mindkét önkormányzat szakmai munkacsoportot hozott létre, hogy ezzel is 
elısegítsük a megegyezést – halljuk Szőcs Lajostól, Szentes alpolgármesterétıl. – Az 
elıterjesztésben három határozati javaslat szerepel. A város egyébként anyagilag 
felkészült az oktatási intézmények mőködtetésére, amely évente 70-80 millió forintos 
kiadást jelentene a költségvetésnek. 
 
Az egyik határozati javaslat szerint a megyei és a 
szentesi önkormányzat tovább folytatja a 
megkezdett tárgyalásokat az iskolák átadásáról. A 
másik változat értelmében a megye szeptember 
elsejével csak a Horváth Mihály gimnázium és 
tagintézményének fenntartói jogát adja át. A 
harmadik javaslat szerint pedig 2011. szeptember 
elsejétıl a megye visszaadja Szentes mind a négy 
középiskolájának üzemeltetését. Amennyiben a 
Kurca-parti város visszakapja az oktatási 
intézményeket, meg kell térítenie az érintett 
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Közös fenntartás 
 
A szentesi középiskolák közös 
fenntartásának lehetıségét is 
megvizsgálta a megyei fıjegyzı 
által felállított munkacsoport. Ez 
azonban egyedülálló megoldás 
lenne az országban, amely 
hosszabb elıkészítést és 
további egyeztetéseket igényel. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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ingatlanokon az elmúlt 10 évben végzett 
beruházások költségét. 
 
Szőcs Lajos ezzel kapcsolatban elmondta: a törvény 
szerint erre igényt tarthat a megye, nincs is 
probléma evvel, de ezek csak az értéknövelı 
beruházásokra vonatkoznak (tanterem átalakítás, új 
épületszárny építése). Az alpolgármester hozzátette: az elvégzett beruházásokat még 
nem számszerősítette a megyei önkormányzat.  

A munka legkorábban a 
2010/2011-es tanévkezdésre 
fejezıdne be. 
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