
Szigliget - Hegymagas
Községek Képviselő-testületei

J e g y z ő k ö n y v

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2009. október 14-én 17.30
órakor tartott együttes üléséről.

Az ülés helye: Általános Iskola Szigliget, Kossuth u. 53.
Jelen vannak:Szigliget község képviselő-testület tagjai

Balassa Balázs polgármester
Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szőke István képviselő

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai

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

Tanácskozási joggal meghívottak

Lutár Mária körjegyző
Szalay Csabáné vezető óvónő
Jeszencsák Edvin iskolaigazgató

Távolmaradását bejelentette:
Gyurka Miklósné képviselő
Békefi Péter alpolgármester
Szabó Tibor képviselő

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti
8 képviselő-testületi tag közül 6, a hegymagasi 6 képviselő-testületi tag közül 5 az ülésen
megjelent. Az ülés határozatképes.

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 intézmények szervezeti és működési szabályzatainak módosítása
1./ Közös fenntartású intézmények szervezeti és működési szabályzatainak módosítása

Balassa Balázs polgármester: A közös fenntartású intézmények szervezeti és működési
szabályzatainak módosítása törvényi kötelezettségük. Felkéri a jegyzőnőt és az
intézményvezetőket, tájékoztassák a testületek tagjait a módosításról.



Lutár Mária körjegyző: Az Országgyűlés - az államháztartási rendszer megújítása keretében
a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele és
a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából - megalkotta a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. év CV. törvényt. A törvény
2009. január 1-jén lépett hatályba.
E törvényi rendelkezésekkel összefüggésben „Az államháztartás működési rendjéről” szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) módosítására kiadott 327/2008.(XII.30.) Korm.
rendelet 68.§ (10) bekezdése értelmében a költségvetési szerv SZMSz-ének felülvizsgálatát
el kell végezni. Az Ámr. 13/A § rögzíti az SZMSZ részletes tartalmi elemeit.
A Képviselő-testület a júniusi ülésén jóváhagyta az Önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervek – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát,
melyek az SZMSZ-ek alapját képezi.
A Magyar Államkincstár ezen alapító okiratokat törzskönyvi nyilvántartásba vette.
A fenti intézkedések miatt szükséges módosítások beépítésre kerültek a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ekbe.
A módosítás főként az SZMSZ-ek I. fejezetében megjelölt általános rendelkezéseket érinti,
melyet ki kell egészíteni az ellátandó feladat szakfeladat számával és megnevezésével.
Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szalay Csabáné vezető óvónő: A jegyzőnő által elmondott törvényi előírásoknak
megfelelően módosították az óvoda szervezeti és működési szabályzatát, ezen kívül a nevelési
és oktatási intézményekről szóló oktatási rendelet alapján. Amit kiemelne az, intézményi védő
óvó előírások, melyet a korábbi SZMSZ is tartalmazott. Ez most kibővült a tanuló- és
gyermekbalesetek jelentési kötelezettségével.

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Nagy szeretettel köszönti a jelenlévőket. Nem volt még
alkalma személyesen megköszönni a bizalmat, iskolaigazgatóvá történő kinevezését. Nagy
tisztelettel köszöni a polgármester uraknak, képviselő-testület tagjainak, hogy megtisztelték
bizalmukkal, az iskola vezetésével. Információja szerint a testületek döntése, okozott egy kis
zavart a községben. Ennek ellenére úgy gondolja, és nagy örömére szolgál, a kollégáival
együttműködve és együtt gondolkodva sikerült zökkenőmentesen átvenni az iskola vezetését,
és beindítani a tanévet. Ígéretének megfelelően a hagyományok megőrzése mellett, az iskola
fejlesztését is megkezdték. Új szolgáltatásként elindították a teniszoktatást, illetve
tárgyalásokat folytat egy vonyarcvashegyi szálloda vezetőjével, aki biztosította, hogy a
második félévtől bevezethetik az úszásoktatást. Ennek lenne némi anyagi vonzata, de ez még
nyitott kérdés, hogy lesz-e megfelelő pénzeszköz, illetve az odautazást, hogyan tudják
megoldani.
Az SZMSZ módosítására a jegyzőnő által említett törvényi szabályozás miatt került sor.
Mivel módosítani kellett az SZMSZ-t, ezért úgy gondolta, hogy formai és tartalmi változással
is kiegészíti, épp azért, hogy az érdeklődők számára átláthatóbb legyen, és azok számára,
akikre nézve kötelező a betartása, minél használhatóbb legyen. A formai és tartalmi változás
annyit jelent, hogy kicsit részletesebben, és témakörönként pontokba gyűjtötte a különböző
területekre vonatkozó szabályokat, illetve a közoktatási törvény szerint ki kellett egészíteni a
munkaközösségre vonatkozó feladatokkal, és szabályokkal, beillesztésre került a községi
könyvtár igénybevételének használati rendje, a napközis és tanulószobai foglalkozások
feltételei, a továbbtanulás előkészítése, illetve az iskola dolgozóinak feladatai a tanulói
balesetek megelőzése, illetve megtörténte esetén. Lényeges változás az iskola működési
rendjében, hogy a tanulók az 5. és a 6. óra közötti szünetben tudnak ebédelni, ez az idő kevés
volt arra, hogy a gyerekek nyugodtan meg tudjanak ebédelni, ezért 5 perccel
meghosszabbították a szünetet.



Balassa Balázs polgármester: A tájékoztatás mindenre kiterjedő volt. A szervezeti és
működési szabályozatok módosítása törvényi előírás, az iskola esetében természetes, hogy az
új iskolaigazgató saját szájíze szerint át is dolgozza, de ez nem azt jelenti, hogy a korábbi
szabályzat nem felelt meg a törvényi előírásoknak. Kéri, hogy, akinek kérdése, észrevétele
van, tegye meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, javasolja, hogy a Szigligeti Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát - a módosításokkal egységes
szerkezetben a képviselő-testületek hagyják jóvá.
Balassa Sándor képviselő megérkezett az ülésre.
Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi
112/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát - a módosításokkal egységes szerkezetben -
jóváhagyja.

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
72/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát - a módosításokkal egységes szerkezetben -
jóváhagyja.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testületek a Szigligeti Közös
Fenntartású Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes
szerkezetben hagyják jóvá.

Szigliget község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
113/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös
Fenntartású Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben
jóváhagyja.

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
73/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös
Fenntartású Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben
jóváhagyja.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testületek Szigliget - Hegymagas
Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes
szerkezetben hagyják jóvá.

Szigliget község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
114/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget község Képviselő-testülete Szigliget - Hegymagas
Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési



Szabályzatát - a módosításokkal egységes szerkezetben -
jóváhagyja.

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
74/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas község Képviselő-testülete Szigliget -
Hegymagas Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési
Szabályzatát - a módosításokkal egységes szerkezetben -
jóváhagyja.

Balassa Balázs polgármester: Mindkét intézmény részéről igény érkezett a pénzmaradvány
terhére történő eszközvásárlásra vonatkozóan. Felkéri az iskolaigazgatót, tájékoztassa a
testületeket, milyen eszközvásárlási igényük van.

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Kollégáitól javaslatokat kért arra vonatkozóan, milyen
eszközfejlesztési igények vannak az idei tanévben, mivel egy-két oktatási eszköz már nagyon
elhasználódott. Alsó tagozatos tanítók szeretnének betűkészletet, komplett tanítási
szemléltetőkészletet, szókártyákat, a felső tagozatos kollégák német szemléltető eszközöket,
táblakörző készletet, Petőfi Sándor tablót, informatikai eszközöket. Az igazgatói irodában
lévő számítógép fejlesztése a törvényi előírások megfelelősége szempontjából
elengedhetetlen. Szükség lenne a klubhelyiségben a kollégák számára egy számítógépre, ami
a napi munkában nagy segítséget nyújtana. A felsorolt eszközök 235.400 Ft-ba kerülnének.
Ha ennyi pénzeszköz nem áll rendelkezésre, akkor rangsorolnak, mi az, ami nagyon
szükséges, elengedhetetlen a napi munkához.

Balassa Balázs polgármester: A 2008. évi pénzmaradványból rendelkezésre áll a jelzett
összeg, ilyen jellegű akadálya nincs az eszközök vásárlásának.

Illés László polgármester: Ha rendelkezésre áll az összeg, vásárolja meg az
intézményvezető.

Balassa Balázs polgármester: Mindennapos használati eszközökről beszélnek, egy dolog
van, idézőjelben extra, a tanárok részére számítógép, amin tudnak dolgozni. Úgy gondolja a
mai világban ez már nem extra kívánság. Javasolja, hogy az iskolaigazgató által felsorolt
tárgyi eszközök beszerzését, az általános iskola 2008. évi pénzmaradványának terhére
biztosítsák a képviselő-testületek.

Szigliget község képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
115/2009.(X. 14.) kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget község Képviselő-testülete az általános iskola tárgyi
eszközvásárlását szükségesnek tartja, fedezetét az általános
iskola 2008. évi pénzmaradványa terhére biztosítja.

Hegymagas község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
75/2009.(X. 14.) kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas község Képviselő-testülete az általános iskola tárgyi
eszközvásárlását szükségesnek tartja, fedezetét az általános
iskola 2008. évi pénzmaradványa terhére biztosítja.



Balassa Balázs polgármester: Az óvodából számítógép vásárlásra érkezett igény. A korábbi
években jelzett igény, az Internet kiépítésre került.

Szalay Csabáné vezető óvónő: Az Intnernetre történő kapcsolódás szerencsésen megtörtént,
ami elengedhetetlen a napi munkához. A számítógép, ami náluk már 9 éve működik, nagyon
régi, hozzájuk is használtan került. Nagyon sok olyan feladat van, amit Interneten keresztül
kell továbbítani – statisztika -, amit ez a gép nem tud kezelni. Kéri a képviselő-testületektől,
hogy az óvoda 2008. évi pénzmaradványának terhére számítógépet vásárolhassanak.

Balassa Balázs polgármester: Azzal nincs problémája, hogy számítógépet vásároljanak,
mert a munkához szükséges, az a kérdése, hogy szükséges-e hordozható számítógépet
vásárolni, mert egy asztali gép lényegesen olcsóbb lenne.

Szalay Csabáné vezető óvónő: Szükséges lenne, mert ketten tudnák használni. Van sok
olyan dolog, ami a gyerekek fejlődését elősegíti, utána tudnának nézni, megkönnyítené a
munkájukat, amikor a gyerekek délután alszanak. Azt tudni kell, eddig otthonról szokta
elhozni a számítógépét, és az Internet úgy lett kiépítve, hogy az, vezetékes. Az is
körülményes, hogy 15 m vezetéket kelljen húzkodni.

Illés László polgármester: Mennyi pénzmaradványa van az óvodának?

Balassa Balázs polgármester: 180 e Ft van megjelölve a kérelemben, de ennél több
pénzmaradványa van az óvodának.

Varga József alpolgármester: A könyvtárba vásároltak számítógépet 140 e Ft körüli
összegbe került. Komoly gép, hálózati kártya is van benne, tehát vezetékesre is rá lehet
csatlakozni.

Balassa Balázs polgármester: A testületben van egy szakember, aki hozzáértő, tudja, milyen
gépet kell megvásárolni, ami az igényeket kielégíti. Tájékoztatásul mondja el, hogy a
könyvtárnak 190 e Ft-ot szavaztak meg gépvásárlásra, ebből az összegből vásároltak egy
számítógépet, egy fényképezőgépet, egy nyomtatót, egy scanijet. Úgy gondolja, összeget ne
határozzanak meg, az igényeknek megfelelően a szakember el fogja tudni dönteni, hogy
milyen számítógépet kell vásárolni. Az iskola számítógép vásárlásánál is ezt vegyék
figyelembe.
Javasolja, hogy az óvoda részére történő számítógép vásárlás fedezetét a 2008. évi
pénzmaradvány terhére biztosítsák a képviselő-testületek.

Szigliget község Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
116/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget község képviselő-testülete az óvoda részére
számítógép vásárlását szükségesnek tartja, fedezetét az óvoda
2008. évi pénzmaradványa terhére biztosítja.

Hegymagas község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
76/2009.(X. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas község képviselő-testülete az óvoda részére
számítógép vásárlását szükségesnek tartja, fedezetét az óvoda
2008. évi pénzmaradványa terhére biztosítja.



Balassa Balázs polgármester: Kéri képviselő társai segítségét, illetve az a kérése,
gondolkodjanak rajta közösen, hátha valamilyen olcsó megoldást találnak, hogy hosszú távon
hogyan tudják megoldani a gyerekek szállítását. Nem tudja, hosszútávon működni fog-e, 1
hónapon keresztül járt át Nemesvitára és Balatonedericsre, hozta a gyerekeket. Az már
megoldódott a vitai falugondnoki szolgálat hordja a gyerekeket, de viszont, most két kocsival
Badacsonytördemicre járnak át, hoznak 6 gyereket minden reggel. Próbálja úgy időzíteni a
programját, hogy minden reggel 7.45 órakor ráérjen, de hát nem tudja, hogy hosszútávon ez
mennyire megoldás. Ígérték a tördemici gyerekeknek is, hogy szállítják őket, sokan ettől
tették függővé, hogy a szigligeti iskolát választották. Délután a tördemici gyerekeket már nem
kell vinni, mert jó a közlekedés, de a reggeli közlekedés nem jó, reggel 6.30 órakor kellene
felrakni a gyerekeket a buszra, ami szerinte is embertelen. Ha valakinek valami jó ötlete van,
szívesen várja.

Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta. A szigligeti
képviselő-testületnek szünetet rendel el a hegymagasi képviselő-testület ülésének idejére.

K. m. f.

Illés László Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester polgármester körjegyző


