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EGY KÉPVISELÕ VÁDJAIRA
Nesó Sándorné Berhida Város képviselõjeként adott

nyilatkozatot a TV2 stábjának 2010. július 8-án, amit

aznap a Tények mûsorában leadtak. Ugyanakkor a pol-

gármester e tárgyban tett nyilatkozatát nem játszotta be

a TV2. 

A képviselõnõ elképzelt állításait a II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola pályázatával kapcsolatban a tele-

vízió nyilvánosságával közölte. Azt állította, hogy az

Ady Endre Általános Iskola adatai lettek felhasználva

a II. Rákóczi Iskola pályázatához. Hamis adatok fel-

használásával, azaz csalással vádolta meg az iskolát és

a kétfordulós pályázat írásában közremûködõket. Egy-

ben jó hírnevüket is széles nyilvánosság elõtt sértette

meg.

A riport kapcsán a következõ – dokumentumokkal alá-

támasztott tényeket rögzítjük:

A pályázatról:

A KDOP-2007-5.1.1/2F, illetve a második forduló

KDOP-2008-5. 1. 1/2/2F „Közoktatási Infrastruktu-
rális Fejlesztés” címû pályázati felhívás sosem volt tit-

kos, az NFÜ honlapján bárki számára elérhetõ és

letölthetõ volt. A kiírás szerinti feltételekkel – amely

nem a hátrányos helyzetû és cigány származású tanu-

lók számától függött, (példa rá, hogy Litér község is

ezen pályázat keretében nyert támogatást) – 2008. ja-

nuár 31. határidõig az önkormányzat nyújtotta be a pá-

lyázatot és nem az iskola „Iskola és jövõképfejlesztés

Berhidán, gyermekeinkért” címmel és átépítési terv-

koncepcióval.

A benyújtott pályázat mellé többek között tulajdo-

ni lapot kellett igazolásul csatolni azért, hogy a fej-

leszteni kívánt helyrajzi szám önkormányzati tulaj-

don.

Mindez azt jelentette, hogy a pályázat kizárólag a

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolára vonatkozha-

tott.

A 2 fordulós pályázat, a 3 elõírt mérföldkõ és a kivite-

lezés dokumentációja közel ezer oldal.

Tanulói adatokról:

Az oktatási intézmények évtizedek óta un. októberi

statisztikát kötelesek készíteni ellátotti létszámukról,

fõbb adataikról. Az országosan egységes formanyomtat-

ványt több éve nem csak papír alapon, hanem elektroni-

kus formában is meg kell küldeniük az Oktatási

Hivatalnak.

Az októberi statisztika az alapja az oktatási szer-

vek finanszírozásának is, ezért ezek az adatok több

szerv számára (pl. MÁK; ÁSZ) közvetlenül elérhe-

tõk.

Az októberi statisztika adatai kizárólag az ellátot-

tak alapdokumentumai alapján készülhet, melyet az

oktatási szerveknél a helyszínen ellenõriz az ÁSZ; a

MÁK; az Oktatási Hivatal mint külsõ szervek, vala-

mint évente az önkormányzati belsõ ellenõrzést ellá-

tó.

Berhida Város Önkormányzatánál az állami támogatá-

sok elszámolásához kapcsolódóan minden zárszámadás

elõtt az iskolákban, óvodákban a belsõ ellenõr vizsgálja a

statisztika és azok alapiratainak tartalmát. A képviselõ-

testület intézményi részletezettségben kap ezen adatok-

ról tájékoztatást az éves költségvetési rendelet és annak

végrehajtásáról szóló rendelet 1/a, illetve 1/b számú mel-

lékletében.
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Hátrányos, (lásd: HH) illetve halmozottan hátrányos
helyzetrõl (lásd: HHH):

A Gyvt alapján a jegyzõ határozattal gyermekvédel-

mi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. Ez az

alapja a HH, HHH gyermekeket, tanulókat megilletõ

kedvezményeknek is, tehát az oktatási intézmények e ha-

tározat alapján részesíthetik az állam által támogatott ét-

kezési kedvezményben, tankönyv támogatásban

ellátottaikat. 

Mindebbõl következik, hogy ezek dokumentumai is

évente felülvizsgálatra kerül.

Sajátos Nevelési Igényrõl (lásd: SNI):

Az SNI gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényét

jogszabályi felhatalmazással szakértõ állapítja meg és

szakvéleményében rögzíti, hogy milyen speciális képzést

kell alkalmazni

SNI tanulóként bármely diákot kizárólag szakvéle-

mény dokumentum alapján lehet figyelembe venni, illet-

ve oktatni.

A cigány származásról:

A hatályos törvényi elõírások szerint tilos bármely

személyt etnikai, vallási alapon megkülönböztetni, az

állami szerveknek ilyen tartalmú nyilvántartást vezet-

ni.

Ebbõl adódóan cigányszármazású az, aki önmagát an-

nak vallja.

A fent hivatkozott pályázatban a cigányszármazásra az

ellátottak esetében kérdés és utalás nem történt és jogsze-

rûen nem történhetett.

A pályázat kapcsán Képviselõtestületi döntést igénylõ
dokumentumokról:

- Határozat és költségvetési rendelet a pályázat ön-

kormányzati önrészérõl (2007. óta több alkalom-

mal).

- Berhida-Vilonya települések Intézményfenntartó Tár-

sulásának Közoktatási Esélyegyenlõségi Helyzet-

elemzése (2007. március). Kötelezõ tartalmi elem

volt.

- Berhida és Vilonya települések intézményfenntartó

társulásának Közoktatási helyzetelemzése és esély-

egyenlõségi intézkedési terve (2009. március, május

az Oktatási Hivatal által kijelölt szakember közremû-

ködésével, jóváhagyásával).

(az esélyegyenlõségi tervek tartalmazták az óvo-
dák, iskolák HH, HHH, SNI adatait is!)

- A iskola alapító okirata, nevelési programja módosí-

tása a projekt érdekében (2009)

- Kivitelezés közbeszerzésérõl, szerzõdéskötésrõl

(2009. több ízben)

- Polgármesterként az üléseken jelenlévõ képviselõket

rendszeresen tájékoztattam a beruházás mûszaki elõ-

rehaladásáról és a helyszínen folyó munkák megte-

kintésére állandóan lehetõség volt. 

Aki pályázatot ad be, nyilvánvalóan annak remé-

nyében teszi, hogy ezzel a forrással kiegészítve való-

sítsa meg önkormányzati, intézményi fejlesztési

elképzelését.

A pályázatok dokumentációi, adattartalma több-

szörös szûrõn és ellenõrzésen esik át- így volt és

van ez a képviselõi vádakkal illetett projekt eseté-

ben is.

Köztudomású, hogy adatokkal csalni, az bûncselek-

mény. Ezen túlmenõen kétség kívül azzal jár együtt, hogy

jogosulatlannak minõsítik a támogatás igénybe vételét és

azt vissza kell fizetni. 

A felelõsen cselekvõ és becsületes emberektõl ez
távol áll. 

Berhida település, az itt élõk, az önkormányzat,

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a pályázat-

írásban közremûködõk rágalmazása, a televízió szé-

les nyilvánossága elõtt jó hírnevének tönkretétele

minden erre utaló bizonyíték hiányában nem nézhe-

tõ el.

A képviselõi állítások képtelenségét dokumentumok

cáfolják.

Nem lehet tovább tétlenül szemlélni a település fejlõ-

désében való közremûködés helyett a bármi áron való

károkozási törekvéseket.

Éppen ezért az esettel kapcsolatos jogi lépések elõké-

szítését megkezdtük.

Pergõ Margit
polgármester
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VÁLTOZÁSOK A KÖZBIZTONSÁG TERÉN
Az elmúlt években a város közbiztonságáról többször tárgyalt

a képviselõ testület és többször tartottunk lakossági fórumot is.

Minden esetben elõbb utóbb elõjött, hogy az itt élõk azt szeret-

nék, ha rendõrõrs lenne a városban. 

A rendõrség képviselõi ezt szakmailag nem tartották indo-

koltnak, mert a település önmagában kis lakosságszámú az

önálló rendõrõrs mûködtetéséhez. Lehetõségeikhez mérten in-

kább a körzeti megbízotti iroda létszámán (átlag 2-3 fõ) felül a

nagyobb rendõri jelenlétet próbálták idõszakonként biztosítani. 

Az új kormány megalakulását követõen levélben fordultam

dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy a kormány prog-

ram szellemében szíveskedjen segíteni, a városunkban 24 órán

keresztül tartó rendõri jelenlét biztosítását, amihez 8-10 fõ rend-

õr ittléte szükséges.

Miniszter úr levélben tájékoztatott, hogy utasította az

ORFK-t a megoldás keresésére. Ennek alapján a múlt héten tár-

gyaltam Veszprém Megye rendõrfõkapitányával, dr. Bolcsik

Zoltán tábornok úrral és megállapodtam abban, hogy augusz-

tus 1-tõl új körzeti megbízotti irodát hoznak létre. 

Ide Õsi, Pétfürdõ és Berhida települések fognak tartozni. Az

új körzet feltöltött rendõri állománya 8 fõ.

Székhelye 8181 Berhida, Kossuth út 20. 
Tel: 20/ 30 467-1457 
Tárgyaltunk továbbá arról, hogy folytatjuk a térfigyelõ ka-

merák telepítését és a gyorsabb beavatkozás lehetõségét bizto-

sítva ezek folyamatos figyelését is a rendõrségre fogjuk bízni.

Berhida Város Önkormányzatának fontos, hogy az itt szol-

gálatot teljesítõ rendõrök segítségével az itt élõk érezzék a vá-

ros közbiztonságának javulását ezért továbbra is szolgálati he-

lyiség, szolgálati lakások és éves szinten 500 ezer forint

pénzbeli támogatás biztosításával segíti az önkormányzat a

rendõrség munkáját. 

A várhatóan megváltozó közbiztonsági körülmények tapasz-

talatainak cseréjére november hónapban ismételt közbiztonsá-

gi fórum megtartását tartjuk szükségesnek. 

A rendõrség munkáját nagymértékben segíti a Vámos Ta-

más vezetésével mûködõ, múlt évben az „Év polgárõr csoport-

ja” címet elnyert, 28 fõs Berhidai Polgárõr Egyesület, amely

civil szervezetként, önkéntes alapon térítés nélkül végzi mun-

káját. Az önkormányzat munkájukat ez évben 500.000 forint

pénzbeli támogatással segíti.

Augusztus 1-tõl új helyszínen Berhida Orgona út 3. szám

alatt (Peremarton-gyártelep üzletsor) lesz az irodájuk. Tele-

fon és egyéb elérhetõségi lehetõségeik jelenleg kiépítés alatt

vannak, ezeket késõbb közöljük. 

Kérem a lakosságot, hogy a valós helyzet megismerése ér-

dekében a rendõrségre illetve a polgárõrségre tartozó legkisebb
ügyet is jelezzék az érintettek felé mert érdekünk, hogy az el-

követett közösségellenes cselekedetek ne maradjanak felderí-

tetlenül illetve büntetlenül. 

Probléma esetén a Polgármesteri Hivatal tájékoztatását ké-

rem.

Pergõ Margit
polgármester

DE NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA...
A dalban szereplõ Peti szerint is nehéz az iskolatáska. Pedig õ

még csak kis gyerek, akinek a tanuláson kívül nem sok egyéb

dolga akad. De mit szóljon az a családos felnõtt ember, akinek

most, napjainkban kell újból elkezdeni a tanulást, továbbképzést. 

Az oktatás, a tanulás fontosságát felismerve az Önkormány-

zat a Regionális Képzõközpont valamint a Munkaügyi Köz-

pont segítségével elindított egy képzési, oktatási folyamatot.

Ennek részeként 2009-ben 17 fõ vett részt az úgynevezett kom-

petencia alapú képzésben. Ez Berhidán zajlott az Ady iskola

tanárainak közremûködése mellett. A záróvizsga sikeres letéte-

le után 16 hallgató folytatta tanulmányait, és mára 14 fõ adott

számot tudásáról. A végeredmény, parkgondozói OKJ-s szak-

képesítés. Sajnálatos tény, hogy 1 fõ tekintetében a Képzõköz-

pont kizárást alkalmazott a túl sok hiányzás miatt, míg 1 fõ

érthetetlen okok miatt nem jelent meg a vizsgán. 2009-ben to-

vábbi 4 fõ Veszprémben pótolta az általános iskola 7. és 8. osz-

tályát, és 2010 júniusában eredményes záróvizsgát tettek.

2009-ben a munkaerõ piaci igényeket figyelembe, véve az Ön-

kormányzat kezdeményezése mellett 20 fõ közremûködésével

beindult a térburkoló tanfolyam. A gyakorlati oktatás kereté-

ben praktikus feladatokat oldottak meg a hallgatók. Úgy mint:

Kultúrház – Posta elõtt a térburkolat javítása, Ady iskolában

járda építés, térburkolat készítés, Õsi úton járda felújítás, Pere-

marton gyártelepen a Zászló téren burkolat javítás. A tanfolya-

mot mindenki sikeresen befejezte, és eredményként térburkoló

betanított munkás bizonyítványt kapott.

A sikeren felbuzdulva 2010-ben egy újabb térburkoló tanfo-

lyamot indítottunk. E tanfolyam eredményes elvégzése alkal-

mával a hallgatók OKJ-s szakképesítést kapnak. Bízva a

gazdasági válság enyhülésében, ill. az építõipar beindulásában

lehetõsége lesz sok hallgatónak az elsõdleges munkaerõ pia-

con megméretni magát. Természetesen a gyakorlati oktatás

helyszíneinek kijelölése is követi a korábbi jól bevált módszert,

és ismét praktikus helyszínek kerülnek kijelölésre. Az Önkor-

mányzat elõtt álló feladatok sikeres megvalósítása során is szá-

mítunk a végzõs hallgatókra. Foglalkoztatásuk mellett

megépülhet a temetõ elõtti parkoló, a Hunyadi téri orvosi ren-

delõ elõtti parkoló, a Hõsök terén a hiányzó K szegély pótlása,

a belváros rehabilitáció I-es ütem keretében a játszótérhez ve-

zetõ út elkészítése, a közterek közparkok szakszerû gondozása

stb. Örömmel tapasztaljuk azt, hogy óriási igény van a külön-

bözõ képzési formák beindítására, és nem kell „lasszóval” fog-

dosni az embereket a meghirdetett tanfolyamokra. Mindenki

ma már belátja hogy a felemelkedés a megélhetés egyik igen

fontos eleme a szaktudás. Ennek megszerzésében kíván tovább-

ra is tevékenykedni az Önkormányzat ezzel is segítséget nyúj-

tani a rászorulóknak.

A tanfolyamokat sikeresen elvégzõknek gratulálunk, továb-

bi munkájukhoz sok sikert kívánunk. 

Karácsony József
TESZ vezetõ
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KIMUTATÁS BERHIDA SZAVAZÓKÖREIRÕL
001. sz. szavazókör 002. sz. szavazókör
Ady Endre Általános Iskola Süni Óvoda

8181 Berhida, Kossuth L. u. 11. 8181 Berhida, Bezerédi u.2.

Akácfa köz Arany János utca

Árpád köz Bartók Béla utca

Diófa köz Bezerédi utca

Diófa utca Boronkai utca

Hársfa utca Dankó Pista utca

József Attila utca Erzsébet Köz

Karakó Ezüst-tanya

Kisfaludy utca Hunyadi tér

Kiskovácsi utca Jókai Mór utca

Kiskovácsi puszta Kálvin tér

Kossuth Lajos utca Károlyi-tanya

Munkácsy Mihály utca Lakath János utca

Nagy Sándor utca

Õrház

Petõfi Sándor utca

Rostás-puszta 

Vasút utca

Fenyõs sor

003. sz. szavazókör 004. sz. szavazókör
Idõsek Klubja Városháza

8181 Berhida, Hõsök tere 38. 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

Ady Endre utca Berhidán élõ lakcímnélküliek, hajléktalanok

Csokonai utca

Bem József utca Dózsa György utca

Erkel Ferenc utca Kállai Éva utca

Hegedûs-malom Kilián György utca

Hegyalja utca Kinizsi Pál utca

Honvéd utca Liszt Ferenc utca

Hõsök tere Magyar Ifjúság utca

Malom utca Rózsa Ferenc utca

Mezõ Imre út Táncsics Mihály utca

Õsi út (volt Vöröshadsereg utca) Veszprémi út

Péti út

Rákóczi Ferenc utca

Sebõk-malom

Séd utca

Szabadság tér 

Szõlõhegy

Naspolya út

Vadalma út

005. sz. szavazókör 006. sz. szavazókör
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

8182 Berhida, Ibolya út 4. 8182 Berhida, Ibolya út 4. 

Árvácska út Dália út

Boglárka út Gyöngyvirág út

Búzavirág út Liliom út

Harangvirág út Margaréta út

Hóvirág út Nárcisz út

Ibolya út Pipacs út

Jázmin út Rezeda út

Muskátli út Rozmaring út

Orgona út Széchenyi utca

Szegfû út

Tulipán út

Viola út

Berhida, 2010-07-16.

Faragó Istvánné  
jegyzõ
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