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

5 képviselő-testületi tag és a hegymagasi 5 képviselő-testületi tag közül 4 az ülésen megjelent. 

Az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a rendkívüli együttes ülésen megjelent 

képviselőket, megjelenteket.  

A rendkívüli ülés összehívására a téma fontossága, illetve az idő rövidsége miatt került sor. 

Az iskolaigazgató pár nappal ezelőtt jelezte, hogy családi okok miatt munkaviszonyát 

szeretné megszűntetni, életét más településen szeretné folytatni. A tanév kezdetéig két hét van 

vissza, a rendkívüli ülés összehívását ez indokolta. (Ismerteti az iskolaigazgató levelét, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Szeretettel köszöntök mindenkit. Vannak olyan pillanatok, 

amikor nehéz megszólalni, bármit mondani. Nehéz, mert tudom, hogy döntésemmel olyan 

embereknek okozok csalódást, akik bíztak bennem, mellettem álltak, maximálisan segítették 

munkámat, családomat. Döntésemet több hónapos vívódás előzte meg, bíztam benne, hogy 

sikerül családi helyzetemet megoldani, sajnos így alakult.  

Azt is szeretném elmondani, hogy az utolsó pillanatba beadtam egy pályázatot testnevelés 

pedagógus állásra, melyet Ercsiben elnyertem. Az idő fogja a választ megadni arra, hogy 

családom érdekében jól döntöttem-e. 

Büszke vagyok arra, hogy a szigligeti iskola igazgatójaként a polgármesterekkel, képviselő-

testületekkel együtt dolgozhattam. Nyilván nem várhatok együttérzést, hisz tudom, hogy nagy 

csalódást okoztam, tudom az idekerülésem előtti előzményeket, tudom, milyen helyzet alakult 

ki, hogy személyemben szinte egy idegen embert neveztetek ki. Ez a döntésem szembe megy 

minden személyes tulajdonságommal, szembe megy mindenféle pedagógus etikával, de 

családi helyzetem miatt a felmondásom bizonyult legjobbnak. 

Az iskolában elkezdtem valamit Önökkel, a szülőkkel, a kollégákkal közösen, amiről azt 

gondolom, hogy jó irány, azt gondolom, hogy ezt az irányt érdemes és kell folytatni. 

Munkámat Balassáné Molnár Edit kollégám nagyban segítette. Bár senki nem kért fel rá, de, 

ha a testületek helyettesítésre, egy évre megbíznak pedagógust, én kolléganőmet tudnám 

javasolni, tapasztalata, rátermettsége garancia arra, hogy ezt az irányt folytassa és még 

egyszer hangsúlyozom ő alkalmas arra, hogy az iskolaigazgatói feladatokat ellássa. 

 

Balassa Balázs polgármester: Beszéltünk az áthelyezési kikérőről, létezik? 

 

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Mai postával érkezett meg. Az áthelyezési kérelmet 

átadom a jegyzőnőnek. 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testületek döntenek, hogy elfogadják-e a 

felmondást. Hozhatnak olyan döntést, hogy nem fogadják el, de úgy gondolom, hogy az az 

iskola szempontjából, Edvin szempontjából nem biztos, hogy szerencsés lenne. Mindig azt 

mondtam, ha valaki menni akar bármilyen okból, azt nincs értelme visszatartani. Magam 

részéről azt javaslom, fogadjuk el az áthelyezési kérelmet. 

 

Sallee Barbara polgármester: Szeretném megköszönni az eddigi munkát. Mint kolléga úgy 

vélem – 5 évig vezettem Svájcba intézményt – az ilyen jellegű munka mindig önmagában 

érvényes, lezárul az iskolaévvel. Ha Ön úgy döntött, hogy nem folytatja tovább, talán nincs is 

jobb idő, mint egy új tanév kezdetén. Községünk nevében megköszönöm az Ön eddigi 

munkáját, sok sikert kívánok családjához, munkájához. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az áthelyezési kérelemben augusztus 29. szerepel, a 

felmondásodban augusztus 25. A jogviszony megtartása érdekében ugyanannak az 

időpontnak kellene lennie. A másik dolog, mint az intézmény fenntartójának fontos, hogy az 
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átadás-átvétel időben, rendben megtörténjen. Kérdésem ez a 10 nap, augusztus 29-ig 

elegendő-e, hogy az átadás-átvétel maradéktalanul megtörténhessen? Itt kérdezem Balassánét 

is, ugyan a helyettesítésről még nem döntöttünk, de mindenki látni fogja a következő döntés 

előtt, hogy a törvényeknek megfelelően kell eljárnunk. 

 

Jeszencsák Edvin: Az előkészületeket megkezdtem, már sok minden összeállt, a 

nyilvántartások alapján átadom az eszközöket. 

 

Balassáné Molnár Edit: Elegendő az átadás-átvételre az idő. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy Jeszencsák Edvin munkaviszonyát 2011. 

augusztus 29. napjával áthelyezéssel a képviselő-testületek szűntessék meg, intézményvezetői 

megbízását vonják vissza. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

108/2011.(VIII. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete Jeszencsák Edvin 

iskolaigazgató határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

25 § (2) bekezdés b) 1. pontja alapján 2011. augusztus 29. napi 

hatállyal áthelyezéssel megszűnteti, intézményvezetői 

megbízását visszavonja. 

A képviselő-testület megbízza Szigliget község polgármesterét, 

hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

megállapodás elkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

73/2011.(VIII. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas Község Képviselő-testülete Jeszencsák Edvin 

iskolaigazgató határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 

25 § (2) bekezdés b) 1. pontja alapján 2011. augusztus 29. 

napjával áthelyezéssel megszűnteti, intézményvezetői 

megbízását visszavonja. 

A képviselő-testület megbízza Szigliget község polgármesterét, 

hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

megállapodás elkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Döntés után én is szeretném megköszönni a munkádat, ittléted 

alatt az iskola fejlődött. Nem titok, van bennem „tüske”, de tudomásul veszem és megértettem 

döntésedet. Azt tudni kell, hogy egy vezető beosztású embernek nagyobb tűréshatárának kell 

lenni, illetve komoly felelőssége és kötelességei vannak. További munkádhoz sok sikert 

kívánok. 

 

Most van egy időszak, amit át kell vészelni, a törvényi előírások alapján az igazgatói állásra ki 

kell írni a pályázatot. Erre az időszakra az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján, illetve a törvényi előírásokat figyelembe véve kell megbízni azt a személyt, aki 

irányítja az iskolát. 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben szóló 128/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) és (18) bekezdése arra az 

esetre, ha az intézményvezetői megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnik, az 

alábbiak szerint rendelkezik. 

„Ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a  megbízás határidejének lejárta 

előtt megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás 

eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni.” 

 

Az általános iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.1.4 pontja a helyettesítés rendjét 

a következők szerint szabályozza: 

„ Az igazgatót távollétében a kizárólagos jogkörébe utalt ügyek kivételével, teljes jogkörrel és 

hatáskörben az igazgató-helyettesi feladatokat végző pedagógus helyettesíti. Az 

iskolaigazgató az igazgató-helyettesi feladatok ellátásával Balassáné Molnár Edit pedagógust 

bízta meg.” 

 

A szervezeti és működési szabályzat, illetve az erre vonatkozó törvények alapján Balassáné 

Molnár Edit az a személy, akinek a pályázat eredményes befejezéséig ezt a feladatot el kell 

látni, ő az a személyt, akit felkérhetünk erre. A felmondás kézhezvétele után beszéltem 

Balassánéval, jelezte, hogy a feladatot vállalja. 

 

Sallee Barbara polgármester: Összeférhetetlenség nincs? 

 

Lutár Mária körjegyző. Nincs. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, a képviselő-testületeknek, hogy az általános iskola 

intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatban a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) 

Korm.rendelet 5. § (16) és (18) bekezdése alapján az alábbi döntést hozzák meg:  

„A Képviselő-testület megbízza Balassáné Molnár Editet a Szigligeti Közös Fenntartású 

Általános Iskola igazgató-helyettesi feladatokat ellátó pedagógusát 2011. augusztus 29-től  az 

intézményvezetői feladatok ellátásával, az intézmény vezetői feladatok ellátására kiírt 

pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 2012. augusztus 15-ig. 

Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási okmány elkészítéséről gondoskodjon.” 

 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
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109/2011.(VIII. 18.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Fenntartású 

Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatban 

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. 

§ (16) és (18) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:  

A Képviselő-testület megbízza Balassáné Molnár Editet a Szigligeti 

Közös Fenntartású Általános Iskola igazgató-helyettesi feladatokat 

ellátó pedagógusát 2011. augusztus 29-től  az intézményvezetői 

feladatok ellátásával, az intézmény vezetői feladatok ellátására kiírt 

pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 2012. augusztus 

15-ig. 

Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási okmány elkészítéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2011. augusztus 29. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

74/2011.(VIII. 18.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas Szigliget Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával 

kapcsolatban a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) 

Korm. rendelet 5. § (16) és (18) bekezdése alapján az alábbi döntést 

hozza:  

A Képviselő-testület megbízza Balassáné Molnár Editet a Szigligeti 

Közös Fenntartású Általános Iskola igazgató-helyettesi feladatokat 

ellátó pedagógusát 2011. augusztus 29-től  az intézményvezetői 

feladatok ellátásával, az intézmény vezetői feladatok ellátására kiírt 

pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 2012. augusztus 

15-ig. 

Megbízza Szigliget község polgármesterét, hogy a megbízási okmány 

elkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2011. augusztus 29. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Remélem az iskola ezeket a változásokat nem fogja 

megérezni, szülők, pedagógusok tudomásul veszik és bízom benne, hogy a pályázat kiírása 

után zökkenőmentes lesz a pályázó kiválasztása. 
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Balassa Sándor képviselő: Barbarának szeretném mondani, Edit az én feleségem. Ez egy 

szerencsétlen véletlen, nem akartunk Balassa torlódást, így is kapunk hideget-meleget emiatt, 

ezért is nem indult két éve az iskola igazgatói pályázaton, bár volt ilyen felkérése. Úgy 

gondolom, alkalmas a feladatra, nagy tapasztalattal rendelkezik, volt már iskolaigazgató-

helyettes egy másik, ennél nagyobb iskolában. Nem akartunk Balassa torlódást, ezt a kényszer 

hozta. 

 

Balassa Balázs polgármester: Rajtunk kívül álló okok miatt alakult így, köszönöm, hogy 

elmondtad, így tisztán lát mindenki. 

 

Káli Magdolna képviselő: Köszönöm Edvin az eddigi munkádat, a falu a gyerekek nagyon 

megszerettek téged, de elfogadom azt a döntésedet, amikor a család az első, fontosabb, mint a 

hivatás. 

 

Balassáné Molnár Edit: Az összefonódással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a 

testületek még sehol nem voltak, amikor én már ebben az iskolában tanítottam. 37 éve vagyok 

pedagógus, a szigligeti iskolában 20 éve tanítok. Valóban nagyon nagy tapasztalatom van, és 

azért nem pályáztam két évvel ezelőtt, mert úgy gondoltam túl sok itt a „Balassa” vezető. Én 

mindig a munkámmal hívtam fel magamra a figyelmet, és csak a munkámmal. Most úgy 

éreztem, segítenem kell. Évek óta végzem a helyettes munkát, segítettem Terit, segítettem az 

Edvint. Edvint úgy mond besegítettem illeszkedni az iskolába, két nagyon komoly ellenőrzést 

végigcsináltunk. Meghatódtam, de Edvin nemcsak kolléga, barát is. Én azt tudom ígérni, hogy 

ugyanolyan becsületesen fogok dolgozni, mint eddig, most egy kicsit mást, másképp, de 

mindig az lesz a szemem előtt, hogy a gyerekekért, a faluért, a szülőkért a pedagógusokért. 

Szeretném elmondani, hogy szeretném megtartani osztályfőnökségemet, mert az első 

osztályosok közül többen vannak, akik azért íratták be a gyereküket, mert én fogom tanítani 

és nem szeretnék csalódást okozni a szülőknek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm, senkinek nem fordult meg a fejében, hogy esetleg 

más tanítsa az elsősöket. Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a pályázati kiírást 

elkészítjük, írásban meg fogják kapni és együttes ülésen döntünk a pályázat kiírásáról. 

 

Balassáné Molnár Edit: Egy-egy tanév tanár, óra, gyerekfüggő. Amennyiben lehetőség lenne 

rá, szeretném kérni, hogy a pályázatot úgy írják ki, hogy én egy tanévet végigcsinálhassak. 

Nem tisztességes sem a szülőkkel, sem a gyerekekkel és velem szembe se, ha tanév közepén 

más valaki odajön és azt mondja, legyen másképp, máshogy. Ez mindenkit megzavarna és a 

nyugalom érdekében, én szeretném kérni, hogy ezt az évet végigcsinálhassam.  

 

Sallee Barbara polgármester: Kérdésem, Ön megpályázná az állást? 

 

Balassáné Molnár Edit: Sok minden függvénye, de lehet, hogy megpályázom. 

 

Sallee Barbara polgármester: Azért kérdezem, mert van ennek technikai háttere, mikor kell 

kiírni, gondolom, megvan ennek a határideje. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy éven belül kell megpályáztatni. A jelenlegi testületi 

határozat elsősorban „tűzoltásról” szól. Rövid időn belül elkészítjük a pályázati kiírást, 

kiküldjük a testületi tagoknak, összehívok egy együttes ülést és akkor a képviselő-testületek 

fognak arról dönteni, hogy mikor írják ki a pályázatot és milyen formában.  Ez a következő 

testületi ülésnek a témája lesz. 
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Megköszönöm a részvételt, több tárgy nem lévén az ülést 20.00 órakor bezárom. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs   Sallee Barbara   Lutár Mária 

polgármester     polgármester    körjegyző 

 

 

 


