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Szigliget - Hegymagas 

Községek Képviselő-testületei 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. június 19-én 18.00 

órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23. 

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester 

Szabó Tibor alpolgármester                

Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

 

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 

Sallee Barbara polgármester 

Kozma Bognár László alpolgármester 

Gyurka Miklósné képviselő 

Szigeti László képviselő  

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

Varga József képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

       
 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítom, 

hogy a szigligeti 5 képviselő-testületi tag jelen van, a hegymagasi 5 képviselő-testületi tag 

közül 4 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Általános iskola igazgatói álláspályázatok elbírálása 

 

 

1./ Általános iskola igazgatói álláspályázatok elbírálása 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testületek februári együttes ülésén döntöttek az 

igazgatói álláspályázat kiírásáról. A pályázati kiírás a törvényeknek, előírásoknak 

megfelelően megtörtént. A pályázati határidőre három pályázat érkezett. Az előterjesztésből 

kitűnik, hogy sajnos a törvényben meghatározott szabályoknak, illetve a testületek által 

megfogalmazottaknak egyik pályázat sem felelt meg maradéktalanul, ezért az előterjesztésben 

foglaltak alapján javasoljuk a testületeknek, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa 

eredménytelennek. Kérem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket 

képviselő társaim tegyék meg. 

 

Sallee Barbara polgármester: Köszönöm a pályázattal kapcsolatos előkészületi 

munkálatokat. Mély megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy egyik pályázónak sem sikerült 

azokat a dokumentumokat mellékelni, melyek akár érvényessé is tehették volna ezt a 

pályázatot. Nem tudom, hogy kommentáljam, hisz egy vezetői állásról van szó, nem egy 

gondnoki, takarítói munkakört szerettünk volna itt betöltetni, hanem egy vezetőit, kompetens 

rátermett személyt kerestünk. Szeretném megkérdezni, hogy Balassáné Molnár Edit nyújtott-e 

be pályázatot, illetve, ha nem, tudhatunk-e arról, hogy ennek mi az oka? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, tudhattok róla. Balassáné Molnár Edit, ahogy a többi 

pályázó is tisztában volt a pályázati kiírással, bizonyos feltételeknek ő nem tudott volna 

megfelelni, ezért nem is pályázott, ellentétben a 2-es, 3-as pályázóval. A pedagógus 

szakvizsga hiánya eleve kizáró ok, ennek ellenére a 2-es 3-as pályázó beadta a pályázatot. 

Balassáné Edit a pedagógus szakvizsga hiánya miatt nem nyújtotta be pályázatát. Végzettség 

alapján az 1-es pályázó nyújthatta volna be pályázatát, aki nem mellékelte az erkölcsi 

bizonyítványt, a szakképzettséget igazoló iratokat, nyilatkozatát. Egy intézményvezetőnek 

készülő személy, aki az alapvető papírokat elfelejtette becsatolni, ez valamilyen fokon 

minősíti is a pályázót. 

 

Sallee Barbara polgármester: Igen, egyetértek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, azt javaslom a testületeknek, 

hogy a törvényi lehetőségeket betartva a továbbiakban Balassáné Molnár Editet bízzuk meg a 

vezetői feladatokkal és amennyiben a testület úgy dönt, ezt most megbeszéljük, január, 

február hónapban írjuk ki az új pályázatot. 

 

Sallee Barbara polgármester: Miért nem előbb? 

 

Balassa Balázs polgármester: Írhatunk ki a nyáron is. Az a gondom a nyári kiírással, 

figyelembe véve, hogy legalább 4 hónap az átfutása, azt nem tudjuk megtenni, hogy 
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tanévkezdésre érvényes pályázat legyen. Egy intézmény életében az, hogy félévkor váltsunk 

intézményvezetőt, nem biztos, hogy szerencsés, ezért javasolnám a februári pályázat kiírást, 

májusi eredményhirdetés után szeptemberben az új igazgató kezdhetné a tanévet. 

 

Sallee Barbara polgármester: Jónak tartom a gondolat menetet, mégis azt javasolnám 

korábban írjuk ki a pályázatot, hogy legyen még játékterünk. Tegyük fel, az sem lesz sikeres, 

mégegyszer ki kell írnunk. Megpályáztathatjuk úgy is, hogy betölthető az állás iskolaév 

kezdetétől, nem tudom, jogilag, hogy működik ez? 

 

Lutár Mária körjegyző: Ha januártól átveszi az iskolákat az állam, nincs mit meghirdetni, a 

kinevezési jogot a miniszter fogja gyakorolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A legújabb információ szerint a pedagógusok bére, az 

igazgató kinevezésének joga állami kompetencia lesz, tehát a minisztérium gyakorolja, míg az 

épület fenntartása, a fizikai állomány bérezése, munkáltatója az önkormányzat lesz. Ez eléggé 

érdekes helyzeteket fog eredményezni. Egy iskolaigazgató hogy fogja utasítani, feladatokkal 

megbízni a fizikai állományban lévőket, amikor nem az ő alkalmazottja. Ilyen extrém helyzet 

is előállhat, ami nem biztos, hogy egészséges. Bízzunk benne, hogy ezen változtatás történik. 

Megkérdezem, hogy, amit a jegyzőnő mondott, ennek ismeretében is fenntartod a javaslatodat 

Barbara? 

 

Sallee Barbara polgármester: Ha jól értettem, akkor, azt javasolod, várjuk meg, mi lesz 

évvégéig. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, akkor már tudni fogjuk, hogy lesz-e rá jogunk, 

lehetőségünk, hogy mi írjuk ki a pályázatot. 

 

Sallee Barbara polgármester: Ennek fényében elfogadásra javasolom képviselő társaimnak. 

A mostani igazgató asszony vinné évvégéig. 

 

Balassa Balázs polgármester: A tanév végéig. Az évvégéig biztos, utána a kinevezési joggal 

bíró személy eldönti, hogy arra a félévre kap-e lehetőséget, vagy egyből betölti olyan 

személlyel, akinek a pedagógus szakvizsgája is megvan.  

Az biztos, hogy január 1-től az intézmény fenntartója a két önkormányzat marad, ezt a jogot 

nem kívánja az állam elvenni, mert ez komoly pénzügyi kötelezettséggel fog járni, csak a 

kinevezési jogot viszi el. Abban sem vagyok biztos, hogy a pedagógusok bérét ki fogja 

fizetni. Attól tartok, mi maradunk az iskola fenntartói, és amennyiben az állam nem tudja 

kifizeti a béreket, nálunk fog lecsapódni, nekünk kell kifizetni. De legyünk optimisták, 

bízzunk benne, hogy erre a költségvetés biztosít forrást. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az elmúlt egy év alkalmassá tette Editet, hogy vezető legyen az 

iskolában? Mi volt a tapasztalat? 

 

Balassa Balázs polgármester: Többször elmondtam, nekem óriási arculcsapás volt, hogy 

augusztusban a volt igazgatónk bejelentette, felmond és elmegy más településre. Én tartottam 

ettől a helyzettől, hogyan tudjuk kezelni, senki számára nem titok, rokoni kapcsolat van 

köztünk Edittel, hogyan kezelik ezt mások, hogyan kezelik a pedagógusok. Több 

pedagógussal is beszéltem, elfogadták az Editet, nagyon lelkes, pozitív a hozzáállása. Azt 

kell, hogy mondjam sokkal kevesebb segítséget kellett neki adni, mint az előző igazgatónak. 

Ő már húszon valahány éve itt van az iskolában, komoly rálátása van a feladatokra. A 
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legfontosabb az volt, hogy a megosztott tanári kart egységessé tegye. Ez sikerült neki, egy 

fele húznak, mindenki látja mi az érdekük, a költségvetésben megfogalmazott célok alapján 

gazdálkodtak, nem költekeztek túl. Én személy szerint meg voltam elégedve a munkájával, a 

helyettesével, illetve az egész pedagógus karral. Ezért mondom bátran, ilyen szempontból 

nyugodt lennék, ha ez alatt a félév alatt, amíg egyértelműen mi vagyunk a fenntartók, nem 

történne változás vezetői pozícióban. 

 

Sallee Barbara polgármester: Ha ilyen pozitív a tapasztalat, azt javasolnám Edit tegye le a 

szükséges szakvizsgákat, hogy ezt folytatni tudja.. 

 

Balassa Sándor képviselő. Ő már ahhoz idős, hogy ezt az iskolát elvégezze, kétéves időszak 

egy ilyen szakvizsga, ő már várja, hogy 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba mehessen.  

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, szavazásra bocsátom az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

Balassa Sándor képviselő: Annyival kiegészíteni, hogy egyik pályázó sem teljesítette a 

pályázati kiírásban foglaltakat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ahogy már mondtam, a pályázati kiírás a jogszabályoknak 

megfelelő volt, viszont a beérkezett pályázatok sem a kiírásnak, sem a jogszabálynak nem 

feleltek meg. 

Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

72/2012.(VI. 19.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község képviselő-testülete a Szigligeti Közös Fenntartású 

Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázatot a pályázatok 

formai hiányossága miatt eredménytelennek nyilvánítja. 

Megbízza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a pályázókat 

a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa és a pályázati anyagot 

küldje vissza.  

Határidő: június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

Hegymagas község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

47/2012.(VI. 19.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község képviselő-testülete a Szigligeti Közös Fenntartású 

Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázatot a pályázatok formai 

hiányossága miatt eredménytelennek nyilvánítja. 

Megbízza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a pályázókat a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa és a pályázati anyagot küldje 

vissza. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az iskola igazgatói feladatok ellátásával a 

határozati javaslat alapján Balassáné Molnár Editet bízza meg a képviselő-testület. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

73/2012.(VI. 19.) 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 2012. augusztus 16-tól  az intézményvezetői 

feladatok ellátásával, az intézmény vezetői feladatok ellátására kiírt 

pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 2013. július 31-ig. 

Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási okmány elkészítéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2012. augusztus 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

48/2012.(VI. 19.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas 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 2012. augusztus 16-tól  az intézményvezetői 

feladatok ellátásával, az intézmény vezetői feladatok ellátására kiírt 

pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 2013. július 31-ig. 

Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási okmány elkészítéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2012. augusztus 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Megköszönöm a részvételt, több tárgy nem lévén az ülést 

18.30 órakor bezárom. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Balassa Balázs       Sallee Barbara   Lutár Mária 

polgármester             polgármester                                 körjegyző 

 

 


