
Szigliget - Hegymagas 

Községek Képviselő-testületei 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2010. szeptember 23-án 

18.00 órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Általános Iskola Szigliget, Kossuth u. 53. 

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester 

Békefi Péter alpolgármester  

Balassa Sándor képviselő 

ifj. Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

Ódor Zoltán képviselő 

Szabó Tibor képviselő 

Szőke István képviselő  

       

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 

Illés László polgármester 

Gyurka Miklósné képviselő 

Kajdi Lászlóné képviselő    

Kozma-Bognár László képviselő  

      Markovics György András képviselő 

    

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

      Jeszencsák Edvin iskolaigazgató 

      Szalay Csabáné vezető óvónő 

       
 

Távolmaradását bejelentette: 

Varga József alpolgármester    

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti 

8 képviselő-testületi tag jelen van, a hegymagasi 6 képviselő-testületi tag közül 5 az ülésen 

megjelent. Az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: Köszönti az együttes ülésen megjelent képviselőket, 

intézményvezetőket. Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának 

elfogadása 

 

2./ Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának  

módosítása  

 

3./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának 

elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: Napirendi pontra vonatkozóan az előterjesztést képviselő 

társai kézhez kapták. A Nevelési Program módosítását törvény írja elő, melyet a közoktatási 

szakértő véleményezett. A szakértő a Nevelési Program módosítását elfogadásra javasolta. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményezte a nevelőtestület és a szülői 

munkaközösség is 

 

Szalay Csabáné vezető óvónő: A határozati javaslatban az eszközbeszerzése október 30. a 

határidő, viszont az előterjesztésben szereplő 109.000 Ft beszerzése 5 évre van tervezve.  

 

Balassa Balázs polgármester: Kisebb eszközbeszerzésekről van szó, a pénzmaradvány 

terhére megvásárolható. 

Amennyiben nincs kérdés, javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a 

képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

125/2010.(IX. 23.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programját 

elfogadja. 

A Képviselő-testület a hiányzó eszközök beszerzéséhez 

szükséges forrást az intézmény 2009.évi pénzmaradványa és az 

intézmény 2010. évi költségvetési előirányzata terhére biztosítja. 

Megbízza az intézményvezetőt, hogy a hiányzó eszközök 

beszerzéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal, az eszközbeszerzésre 2010. október 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

   Szalay Csabáné intézményvezető 
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Hegymagas község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

80/2010.(IX. 23.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programját 

elfogadja. 

A Képviselő-testület a hiányzó eszközök beszerzéséhez 

szükséges forrást az intézmény 2009.évi pénzmaradványa és az 

intézmény 2010. évi költségvetési előirányzata terhére biztosítja. 

Megbízza az intézményvezetőt, hogy a hiányzó eszközök 

beszerzéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal, az eszközbeszerzésre 2010. október 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

   Szalay Csabáné intézményvezető 

 

 

2./ Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának  módosítása  

 

Balassa Balázs polgármester: Az Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítására 

vonatkozó előterjesztést képviselő társai kézhez kapták, a program módosítására törvényi 

változás adott lehetőséget.  Felkéri az iskolaigazgatót, hogy pár szóban tájékoztassa a 

testületeket. 

 

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Szeptember 1-től változott a közoktatási törvény, ami 

alapján lehetőség nyílt arra, hogy az iskolák helyben eldönthetik azt, hogy visszatérnek a 

hagyományos érdemjeggyel történő értékelésre. 2004-től arra kötelezték a pedagógusokat, 

hogy szöveges értékelést használjanak az alsó tagozatban. Az eltelt 4 évben bebizonyosodott, 

hogy ez nagyon távoli, idegen a hazai pedagógiai gyakorlattól, a szülőket, diákokat 

elégtelenül tájékoztatta, sokan nem tudták értékelni a szöveges értékelést. A diákokat a 

hagyományos érdemjegy értékelés sokkal jobban ösztönzi. A módosítással kapcsolatban 

kikértük a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményét, ők is a tantestülettel 

egyhangúan jobbnak tartják az osztályzattal történő értékelést. A másik módosítás az alsó 

tagozatban második év végétől ismét lehetőség van az évfolyamismétlésre bocsátásra, ha az 

adott tanuló az adott évfolyamon nem tudta teljesíteni a minimális követelményeket. Ezt is 

helyesnek és jónak tartjuk, mert eddig a szülők beszólhattak abba, hogy a diáknak szüksége 

van az évfolyamismétlésre, vagy sem. Ennek volt egy olyan üzenete, hogy kedves gyerekek 

nem kell igyekezni, mert a kötelezettség mulasztás nem jár következményekkel, ezt azok a 

gyerekek, akik elhanyagolták a tanulást ki is használták, ezért ez társadalmi, szakmai 

ellenállásba ütközött, és ezért döntöttek úgy, hogy szülői beszólás nélkül lehessen 

évfolyamismétlésre bocsátani a tanulókat, hangsúlyozom második évfolyam végétől. Ez a két 

módosítás szerepel a programban. 

 

Markovics György András képviselő: Számítani kell arra, hogy több új Pedagógiai 

Programot kell majd írni, folyamatosan átalakítani 2013-ra az Alapprogram teljesen meg fog 

változni. 

Az intézményt a két község tartja fenn, nagyobb részt Szigliget vállal fel, egy heroikus dolgot 

játszik le jelen pillanatban, hogy fenn tudja tartani az általános iskolát és elég jól tudja 
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működtetni. A gyereklétszám csökkenése, az iskolák összevonása, mind ahhoz vezettek, hogy 

a vidéki, falusi iskolák megszűntek. A szigligeti iskolának nagyon fontos momentuma, hogy 

önálló, nem, pedig összevonásokkal, különböző tagiskolákkal van kapcsolatban, ahol 

érdekeket kell egyeztetni. 

Az innét kikerülő gyerekek nagyon szépen teljesítenek a továbbtanulás terén. Én is mindig 

találkozom szigligeti tanulókkal a Vajda János gimnáziumban. További jó munkát, mind 

gyakorlatban, mind elméletben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Sokan nem így fogalmaznak, azt mondják, hogy 

felelőtlenség manapság ilyen létszámmal iskolát fenntartani. Én amióta polgármester vagyok 

másképp gondolom, és nagyon örülök neki, hogy mind a két település részéről ebben a 

munkában partnerek voltatok. Itt szeretném megköszöni mind a két képviselő-testületnek, 

mert azt gondolom, az közös érdem, hogy Szigligeten 2010. év végén még működik az iskola, 

ilyen anyagi feltételek mellett, ilyen állami támogatás mellett. 

Amennyiben nincs több észrevétele, javaslom, hogy a Szigligeti Közös Fenntartású Általános 

Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

126/2010.(IX. 23.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának 

módosítását elfogadja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

   Jeszencsák Edvin intézményvezető 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

81/2010.(IX. 23.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának 

módosítását elfogadja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

   Jeszencsák Edvin intézményvezető 

 

Vegyes ügyek 

 

 

Varga J. László pedagógus korengedményes nyugdíj ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Varga J. László pedagógus szeretne korengedményes 

nyugdíjba vonulni. Kéri az iskolaigazgatót, hogy tájékoztassa a képviselő-testületeket. 
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Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Varga J. László kolléga a nyár folyamán azzal keresett 

meg, hogy szeretné igénybe venni a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos lehetőségeket. 

2011. január 1-től szeretne korengedményes nyugdíjba vonulni, és addig teljes munkaidőben 

látja el pedagógusi feladatait. Kolléga szándéka nagyon sportszerű és korrekt volt, hisz 

nemcsak a saját érdekeit vette figyelembe, hanem a gyerekekét, az iskoláét és a fenntartótét is. 

Jelenleg ballagó nyolcadikos diákokat tanít, a továbbtanulással kapcsolatos feladatokban részt 

kíván venni. December 31-ig teljes munkaidőben dolgozna, és január 1-től vonulna 

korengedményes nyugdíjba. Ehhez hozzátartozik, hogy 2010. december 31-ig lehet igénybe 

venni a korengedményes nyugdíjat, utána már nem. Laci szempontjából fontos lenne, ha 

igénybe tudná venni a korengedményes nyugdíjat, mert ha megvárná, hogy betölti a 60-ik 

életévét, akkor csökkentéssel kapná meg a nyugdíj összegét, így viszont csökkentés nélkül el 

tudna menni. A fenntartó részéről az, hogy kötelezettséget vállaljon arra, hogy január 1-től 

kifizesse Laci nyugdíját. Hosszú távon mindenképp költségcsökkentést jelentene, ha 

elengednék korengedményes nyugdíjba, mert január 1-től a tanév végéig részmunkaidőbe 

foglalkoztatnánk, a testnevelés órákat én venném át túlóra keletkezése nélkül, a történelem és 

osztályfőnöki órákat továbbra is megtartaná. Ami még kiadást jelent a jubileumi jutalom, 

amit, ha megvárnánk, hogy a normál nyugdíjat vegye igénybe, akkor is ki kellene fizetni, 

valamint a felmentési idővel is számolni kellene, ami azt jelenti, hogy 8 hónap a felmentési 

idő, amiből a törvény előírása szerint 4 hónapra fel kell menteni a munkavégzés alól, és arra 

az időszakra is valakit fel kellene vennünk, ami többlet kiadást jelentene. 

Kérem a képviselő-testületeket, hogy pozitívan döntsenek Varga J. László korengedményes 

nyugdíjáról. 

 

Balassa Balázs polgármester: Senki nem tudja, hogy a nyugdíjrendszer, hogyan fog 

változni, kinek mikor lesz lehetősége, vagy egyáltalán lesz-e lehetősége, hogy el tudjon 

menni. Azt kérem, képviselő társaimtól, hogy támogassuk a tanár úr kérését. 

 

Markovics György András képviselő: A kérelemmel és a polgármester úr hozzászólásával 

egyetértek. A több éves áldozatos munka után a lehetőséget használja ki a tanár úr, és menjen 

el kedvezményes nyugdíjba. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szavazásra bocsátja a kérelmet. Aki egyetért azzal, hogy 

Varga J. László tanár úr korengedményes nyugdíjba vonulását támogassuk, az anyagi 

forrásokat biztosítsuk, a szükséges intézkedéseket megtegyük, kérem, most szavazzon. 

 

Szigliget község képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

127/2010.(IX. 23.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község képviselő-testület Varga J. László 

korengedményes nyugdíjba vonulását támogatja, az anyagi 

forrást biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Hegymagas község képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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82/2010.(IX. 23.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község képviselő-testület Varga J. László 

korengedményes nyugdíjba vonulását támogatja, az anyagi 

forrást biztosítja. 

Megbízza Szigliget község polgármesterét, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Megköszönöm a képviselő-testületeknek az elmúlt 4 év 

munkáját. Úgy gondolom, hogy az óvoda, iskola tekintetében is sikeres 4 év volt. 

 

Varga J. László: Köszönöm szépen a képviselő-testületek támogatását. 

 

Illés László polgármester: Hegymagas község nevében is szeretném megköszöni a tanár úr 

munkáját, hisz úgy hallottam, a gyerekek megelégedésére voltak a testnevelés órák. Ez 

nagyon fontos, mert kihat a gyerekek egészséges fejlődésére. 

Hegymagas község nevében megköszönöm Szigliget község képviselő-testületének az elmúlt 

4 évben végzett munkáját, és sok sikert kívánok a választásokhoz. 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs        Illés László 

  polgármester         polgármester 

 

 

 

Lutár Mária 

körjegyző 

 

 


