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Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2008. július 10-én 18.00
órakor tartott együttes üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szigliget, Kossuth u. 54.
Jelen vannak:Szigliget község képviselő-testület tagjai

Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai

Varga József alpolgármester
Kajdi Lászlóné képviselő
Kozma-Bognár László képviselő
Markovics György András
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak

Lutár Mária körjegyző
Szalay Csabáné vezető óvónő

Lakosság részéről: 1 fő

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti
8 képviselő-testületi tag közül 7, és a hegymagasi 6 képviselő-testületi tag közül 4, az ülésen
megjelent. Az ülés határozatképes. Illés László polgármester betegsége miatt a hegymagasi
képviselő-testület ülését Varga József alpolgármester vezeti.

Az ülést megnyitotta.

Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.



A megtárgyalt napirend
1./ Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állásra benyújtott

pályázatok elbírálása
1./ Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állásra benyújtott

pályázatok elbírálása
Balassa Balázs polgármester: Az óvodavezetői állásra vonatkozó pályázati kiírásról a
képviselő-testületek együttes ülésen döntöttek. A pályázati felhívás az Oktatási Közlöny
12/2008. számában április 30-án jelent meg. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a
pályázati kiírás a „Közigállás” portálon 2008. május 6-án megjelent, ezzel egyidejűleg a
pályázati kiírás mindkét községben a hirdetőtáblákon is kifüggesztésre került.
Az Oktatási Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül egy pályázó, Szalay
Csabáné nyújtotta be pályázatát. A pályázat a jogszabályban meghatározott formai és tartalmi
feltételeknek megfelel. A pályázatot az alkalmazotti közösség és a szülői munkaközösség
megismerte és véleményezte. Az alkalmazotti közösség, és a szülői munkaközösség támogatta
a pályázatot.
Szalay Csabáné 15 éve vezeti a közös fenntartású óvodát, ismeri az óvoda körülményeit,
személyi és tárgyi feltételeit. Vezetési programját a tapasztalati alapján és a realitások alapján
állította össze. A pályázat taglalja az eddig végzett munkáját, a vezetési, pedagógiai
programját, az irányítási, ellenőrzési feladatokat, és bővebben kitér a gazdálkodási
feladatokra. A nevelési alapelvek az óvoda programtervében megfogalmazódtak, a benyújtott
pályázatban ez köszön vissza. (Ismerteti a pályázat összegzését a képviselőkkel. Pályázat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testületek hatásköre az óvodavezető személyéről dönteni. Kéri, képviselő társait,
hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Balassa Sándor képviselő: 5 éves kinevezésről van szó, ha változás lesz, más működtetési
forma, milyen kötelezettséget vállalnak be az 5 éves kinevezéssel?

Lutár Mária körjegyző: Az intézményvezetői kinevezés együttes képviselő-testületi döntés.
Amennyiben intézmény-összevonásra kerül sor, együttes ülésen a képviselő-testületek
visszavonják a kinevezést, ez nem jár kötelezettséggel. Szalay Csabáné határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban van az óvodában, ha az szűnik meg, az jár anyagi
kötelezettséggel. Az intézményvezetői megbízást a testületek adják, és vonhatják vissza.

Balassa Sándor képviselő: A felelősségről beszéltek, de nem elemezték, azt, hogy az iskola
ilyen helyzetbe került, nagy felelőssége van az óvodának is. A testületek biztos támogatni
fogják a kinevezését, ő is támogatni fogja, de határozottan kéri, ha probléma van, azt az
óvodavezető jelezze, ne csak a testület kérdezzen rá. Konkrétan van első osztály, vagy nincs.

Szalay Csabáné: Megbocsásson képviselő úr, de ők többször mondták, hogy úgy néz ki, nem
lesz első osztály, és ez nem most derült ki két hónapja. Most olyan helyzet állt elő, hogy a
szülőnek döntési joga volt. Megpróbálták a szülőket meggyőzni….

Balassa Sándor képviselő: Az volt későn.

Szalay Csabáné: A költségvetés tárgyalásánál már téma volt, jelezte, beszélt róla, hogy nem
lesz első osztály.

Balassa Sándor képviselő: Nem hárítja át teljesen a felelősséget, közösen követték el a hibát,
hogy nem lesz első osztály. A szülőket nem megfelelően próbálták meggyőzni.



Szalay Csabáné: Megpróbálták, a polgármester úr személyesen is megpróbálta. Elfogadott
tény, szeptemberben az iskola felkészül arra, hogy kik azok az óvodások, akik iskolások
lesznek a következő tanévben. Ezt a következő évi tankönyvrendelés miatt szokták felmérni.
Az idei évben nem keresték meg az óvodát, mert tudomásul vették az életkorok miatti
behatárolt gyereklétszámot.

Balassa Sándor képviselő. Továbbra is közös felelősségről beszél.

Szalay Csabáné: Nem tudja, milyen felelősségről beszél, nem követelheti a szülőtől, hogy
iskolába írassa gyerekét, ha a törvény lehetőséget biztosít az életkor miatti visszatartásra.

Bátainé Páros Anita óvónő: Mint szülő szeretne hozzászólni a témához. A gyerekek nagy
része nyári születésű, az ikrek koraszülöttek, még nem iskolaérettek. Az ő gyermeke a
legidősebb, de amikor megszületett már eldöntötte, és jelezte, hogy hét éves korában fog
iskolába menni. Törvényt nem sértettek, a szülők felelőssége, hogy iskolába adják a
gyerekeket, vagy sem. Mint óvónő, és szülő is azt gondolja, hogy a szülők jól döntöttek,
amikor azt mondták, hogy egy évet még óvodába járatják gyerekeiket, mert kicsik még az
iskolához.
Balassa Balázs polgármester: Nem szeretne semmit elkiabálni, de egyelőre van esély arra,
hogy elsős osztályt indítsanak. Milyen formában, erről a szülőkkel tárgyalások folynak, de
még egyelőre nem jelentik ki, hogy nem lesz első osztály. Azért sem, mert van olyan szülő,
aki ide íratja a gyerekét még úgy is, hogy az idei évben a második osztállyal közösen
tanulnak. Látnak esélyt a megmaradásra, az idei évben Tapolcáról 3-4 gyereket átírattak ide.
Balatonedericsen is problémák vannak, osztályösszevonás történt, a szülőkkel próbálnak
egyeztetni, nem valószínű, hogy a szülők Vonyarcvashegyre fogják a gyerekeiket beíratni.
Olyan megoldást szeretnének találni, ami a gyerekeknek nem lesz rossz. Amennyiben az
óvodavezetői állással kapcsolatban nincs több észrevétel, javasolja, hogy Szalay Csabáné
óvodavezetői kinevezését 5 tanévre, 2008. augusztus 1-től 2012/2013. tanév végéig
hosszabbítsák meg. Bérezését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján állapítsák meg. Szigliget község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi 96/2008.(VII. 10.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget községek Képviselő-testülete Szalay Csabáné
(Tapolca, 1958. szeptember 25. an.: Gosztolai Rózsa)
Szigliget, Kossuth u. 138. sz. alatti lakosnak a szigligeti
Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetői kinevezését 5 tanévre, 2008. augusztus 1-
től 2012/2013 tanév végéig meghosszabbítja.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján történik.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. jú1ius 25.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Hegymagas község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 53/2008.(VII.
10.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas községek Képviselő-testülete Szalay
Csabáné (Tapolca, 1958. szeptember 25. an.: Gosztolai
Rózsa) Szigliget, Kossuth u. 138. sz. alatti lakosnak a
szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda



óvodavezetői kinevezését 5 tanévre, 2008. augusztus 1-
től 2012/2013 tanév végéig meghosszabbítja.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján történik.
A Képviselő-testület megbízza Szigliget község
polgármesterét, hogy a szükséges munkajogi
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. jú1ius 25.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs
polgármester

Varga József
alpolgármester

Lutár Mária
körjegyző


