
Középiskolái visszavételérıl tárgyal Szentes 

Szentes - Megkezdi a Horváth Mihály gimnázium és tagintézményének átadásával 
kapcsolatos tárgyalásokat Szentessel a megyei önkormányzat – így döntött 
legutóbbi ülésén a megyei közgyőlés. 

A Kurca-parti település azonban mind a négy, megyei 
fenntartású középiskoláját visszavenné, amelyek 
mőködtetése évente 70-80 millió forintjába kerülne 
Szentesnek. Az elképzelés megosztja a képviselı-
testületet. 
 
Megírtuk: 1999-ben pénzügyi gondok miatt Szentes 
átadta a Horváth Mihály gimnázium, a Boros Sámuel 
szakközépiskola, a Pollák Antal Mőszaki Szakközépiskola 
és a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 
fenntartását a megyei önkormányzatnak. A város 
képviselı-testülete idén májusban azonban úgy 
határozott, visszavenné a tulajdonában lévı, idıközben összevont négy középiskola 
fenntartói jogát a megyétıl. Az intézmények átadásáról november 27-én tárgyalt a 
megyei önkormányzat. 
 
A Horváth Mihály gimnázium és tagintézménye, a Boros Sámuel esetében a megyei 
közgyőlés úgy döntött, megkezdi az átadással kapcsolatos tárgyalásokat a szentesi 
önkormányzattal. Erre törvény is kötelezi, az idevágó jogszabály ugyanis kimondja: 
ha az elmúlt négy év átlagában a településen élık közül került ki az intézményben 
tanulók több mint fele, akkor a megyének kötelessége az oktatási intézményt átadni. 
A Horváth Mihálynál és a Borosnál ez az átlag összesen 57,4 százalék. A Zsoldos 
Ferenc középiskola és tagintézménye, a Pollák Antal Mőszaki Szakközépiskola 
esetében azonban a megyének nincs átadási kötelezettsége. Elıbbinél a szentesi 
tanulók aránya 46,9, míg az utóbbinál 48,1 százalék, azaz összesen 47,5. 
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A megye szerint a váltással hátrány érné a Zsoldost, intézményfenntartóként ugyanis 
a megyei önkormányzat tagja az 1000 Mester Nonprofit Kft.-nek, amely a TISZK 
(Térségi Integrált Szakképzı Központ) rendszer keretein belül a szakképzési 
hozzájárulások intézményekhez történı eljutásában segédkezik. Továbbá az oktatási 
intézmény gépészeti szakmacsoportját egy sikeres pályázat révén kiemelt fejlesztési 
területként jelölték meg a Dél-Alföldön, így az iskola a közeljövıben jelentıs 
eszközfejlesztésre számíthat. 
 
A fenti érvek ellenére a megyei közgyőlés többsége úgy döntött, meg kell vizsgálni 
Szentes e két középiskolájának visszaadásával kapcsolatos lehetıségeket, és ez 
esetben is asztalhoz kell ülni Szirbik Imre polgármesterrel. Ha mind a négy intézmény 
fenntartói jogát visszakapná a Kurca-parti település, ez évente körülbelül 70-80 
millió forint többletkiadást jelentene az önkormányzatnak – hangzott el a város 2009-
es költségvetési koncepciójának tárgyalásakor. 
 
Megosztja a képviselıket 
 
Szentes négy, megyei fenntartású középiskolájának a visszavétele megosztja a 
település önkormányzatának képviselıit. A legutóbbi testületi ülésen parázs vita 
bontakozott ki ezzel a kapcsolatban. A helyi Fidesz-frakció szerint, amikor 10 évvel 
ezelıtt Szentes átadta az iskolákat a megyének, sokkal jobb anyagi helyzetben volt, 
mint most. Ráadásul a gazdasági válság miatt nehéz idıszak elé néz a város. Alaposan 
meg kell fontolni egy ilyen komoly lépést – mondták az ellenzékiek.  

Diákok a Horváth Mihály gimnázium folyosóján. Iskolájukról tárgyal a város és a megye. 
Fotó: Karnok Csaba 
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