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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete és Zalamerenye Község
Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. julius 17-én 15,00 órai kezdettel megtartott
együttes nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete részéről:
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs, Marton
Tamás képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati
szakreferens, Klie Zoltán főépítész, Dr Dömötörfy András ügyvéd, Szijártóné Gorza Klára
könyvvizsgáló, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről: Ódor László polgármester,
Kőhalmi Béla, Ódor Ágota, Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan távol van:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről:
Horváth Zoltán alpolgármester.
Novák Ferenc: Köszönti az együttes képviselőtestületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja: Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
részéről: Czirákiné Pakulár Judit képviselőt.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőknek tett javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv hitelesítőre tett
javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Megkérdezi Ódor László Zalamerenye Község Polgármestert, hogy kit javasol
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről jegyzőkönyv vezetőnek.
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Ódor László: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja: Tóth Gábor képviselőt.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőknek tett javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv hitelesítőre tett
javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
(átszervezés, 4. óvodai fél csoport indítása)
2/ Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Igazgatói pályázata ügyében döntés

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a napirendi javaslatot 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1/ Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
(átszervezés, 4. óvodai fél csoport indítása)
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Humánpolitikai Bizottság
5/2012. (VII.17..) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
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A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
előterjesztést elfogadásra javasolja.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A képviselők számára kiküldött előterjesztést kiegészíti. Az
Államkincstárral történt egyeztetés alapján a kiküldött előterjesztést azzal egészíti ki, hogy
2012-13-as nevelési évre engedélyezte a képviselőtestület a 4. csoport indítását, ezért azt
kívánjuk rögzíteni, hogy a 4. csoport a 2012/2013 nevelési évre 12 fővel működik, így ennek
hatálya 2013. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 2012. augusztus 31.
napján lépne hatályba. Amennyiben a határozott időre való utalás nem kerül feltüntetésre,
akkor az alapító okirat módosítását érintő változás lenne a csoport megszüntetés, ezért ne
kelljen újra módosítani az alapító okiratot.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a kiegészítéssel a határozati javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 232/2012. (VII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 88.§. /5/ és /6/ bekezdés, a 102.§ /3/
bekezdése szerinti egyeztetések, független szakértői vélemény, valamint a Zala Megyei
Kormányhivatal szakvéleményének figyelembe vételével:
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtár és
Bölcsőde Óvodai intézményegységében esetén 2012/2013. tanévére vonatkozóan 2012.
szeptember 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra 4. csoport indítását
engedélyezi 12 fővel.
2/ Az átszervezésre tekintettel Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Könyvtár és Bölcsőde Alapító okiratát módosítja az előterjesztés
1.sz. melléklete szerint az alábbi kiegészitéssel együtt:
17. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 75 fő
2012/2013 nevelési évben 12 fő*
*Az alapító okirat 17. pontjában az óvodai létszámokra meghatározott 4. csoportra
vonatkozó szabályozás 2013. augusztus 31. napján hatályát veszti.
Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja - mind a módosított, mind a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat – a képviselőtestületek jóváhagyásával 2012.
augusztus 31. napján lép hatályba.
2. Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, figyelemmel a 2.pontban rögzítettekre.
A képviselőtestület határozatát a Magyar Államkincstárnak soron kívül meg kell küldeni.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
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Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestület 89/2012. (VII.17.) számu
határozata:
Képviselőtestület:
1/ A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 88.§. /5/ és /6/ bekezdés, a 102.§ /3/
bekezdése szerinti egyeztetések, független szakértői vélemény, valamint a Zala Megyei
Kormányhivatal szakvéleményének figyelembe vételével:
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtár és
Bölcsőde Óvodai intézményegységében esetén 2012/2013. tanévére vonatkozóan 2012.
szeptember 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra 4. csoport indítását
engedélyezi 12 fővel.
2/ Az átszervezésre tekintettel Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Könyvtár és Bölcsőde Alapító okiratát módosítja az előterjesztés
1.sz. melléklete szerint az alábbi kiegészitéssel együtt:
17. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Óvoda: 75 fő
2012/2013 nevelési évben 12 fő*
*Az alapító okirat 17. pontjában az óvodai létszámokra meghatározott 4. csoportra
vonatkozó szabályozás 2013. augusztus 31. napján hatályát veszti.
Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja - mind a módosított, mind a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat – a képviselőtestületek jóváhagyásával 2012.
augusztus 31. napján lép hatályba.
2. Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, figyelemmel a 2.pontban rögzítettekre.
A képviselőtestület határozatát a Magyar Államkincstárnak soron kívül meg kell küldeni.

2/ Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Igazgatói pályázata ügyében döntés
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit és Grófné Csatos Andrea pályázó,
Martonné Baranyai Ágnes Szülői Munkaközösség képviselője.

Novák Ferenc: 2 jelölt indult az igazgatói posztra. A jelölteket kéri, hogy 3 perces lényegi
összefoglalót tegyenek abc sorrendben.
Ezt követően a jelöltekhez kérdést lehet intézni, sor kerül a bizottsági véleményismertetésre,
polgármesternek küldött levél lényegének ismertetése, képviselői vélemények, szavazás.
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A Zalamerenyei képviselőtestület is elmondja a véleményét.
Kéri a jelölteket, hogy 3 percben foglalják össze jövőbeni elképzeléseiket.
Mindkét jelölt nyilatkozott, hogy elfogadják, hogy nyilvános ülés keretében kerüljön a
napirend megtárgyalásra.
Kérdezi, hogy jelenleg is fenntartják-e?
Benkőné Gulyás Edit és Grófné Csatos Andrea jelöltek igen válasszal elfogadták a nyilvános
ülésen történő tárgyalást.
Novák Ferenc: A jelöltek nyilatkozatát figyelembe véve nyílt üléskeretében tovább
folytatódik a képviselőtestület ülése.
Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatást ad a jövőbeni elképzeléseiről.
Köszönetet mond a Képviselőtestületnek a kedvező feltételek megteremtéséért az iskolában,
melynek következtében az infrastruktúra terén, a nevelés-oktatásban, képzési kultúra
kialakításában sok lehetőség volt. Ennek az elmúlt 22 év alatt részese volt, 16 éven keresztül
intézményvezetőként.
5 intézményességgé fejlődött az iskola, ebből 3 a közoktatást szolgálja.
Nagy lehetőségnek tartja, hogy 1 éves kortól 14 éves korig a gyerekek kiváló ellátásban
részesülhetnek, szociális háttere is fontos a közétkeztetésben. Az intézményegységek
kiszolgálják jó adottságokkal az intézmény munkáját.
Pedagógiai szempontból egymásra épített nevelő –oktató programok a folyamatos fejlődést
indukálták. Az alapító okiratokból látszik, hogy változott a képzési kultúránk.
Nagy mérföldkő az iskolaotthonos oktatás, zenei, művészeti képzés, stb.
Ebben az évben 26 sajátos nevelési igényű gyereket itt tudtak tartani, sajátosságai miatt nem
kellett más iskolát választani. A pályázati rendszerben a mindenkori fenntartó törekedett
belépni, az infrastruktúrát magas színvonalon teremtette meg. Az intézmény szakmai
pályázatokat tette mellé.
Az eredményekre, a kapott díjakra mindenki büszke lehet, amit az iskola fel tud mutatni. A
zalakarosi iskola referencia iskolája a szegedi tudományegyetem kutató csoportjának,
országos méréseket dolgoznak ki.
Képesek a hibákat is látni a szakmai fórumok, munkaközösségek, ezeket megjelölik.
Vezetésfilozófiája: emberközpontú szemlélet tovább folytatása. A vezető feladata, hogy
megtalálja az emberekben a tehetséget, értéket.
Megtartva és továbblépve elvét hangsúlyozza. Megtartva a jól működő hagyományokat,
hatékonyságot, fejlődést, az átmenet náluk jól kidolgozott. Az átszervezés ellenére az
előnyökből az intézmény többet tudjon megtartani. Továbblépés a szemléletbeli változást
jelenti, amit az új köznevelési törvény ír le. Közszolgálattá vált, régen szolgálat volt.
Az állam adja az általános kereteket, ő fogalmaz elvárásokat, ellenőrzik, a felelősségi rendszer
megváltozik, stb.
A képviselőtestület nem döntött, hogy többcélú intézményét megtartja, vagy feldarabolja. Az
új törvény preferálja a többcélú intézményeket. Ha nem így dönt a képviselőtestület, azt
szeretné, ha általános cél lenne, hogy az előnyöket megtartsa, ami eddig származott.
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Novák Ferenc: Megköszöni a bemutatkozást és a tájékoztatót Benkőné Gulyás Edit jelöltnek.
Kéri a 2. pályázót, Grófné Csatos Andreát, hogy mutatkozzon be, jövőbeni elképzeléseit
ismertesse.
Grófné Csatos Andrea: Külső pályázóként szeretné ellátni a feladatot. 46 éves, férjezett,
1 felnőtt lánya van.
Biológia-földrajz szakos tanár, közoktatás-vezetői szakosító, projektmenedzseri, stb.
végzettsége is van.
1989 óta a Pacsai iskolában dolgozik, sok feladatot ellátva.
Az intézmény pályázatait összefogta, projektmenedzseri feladatait is ellátta.
2004-től az intézmény igazgató helyettese.
Gratulál az intézményhez, sok sikert ért el, az eredményekre büszkék lehetnek.
Köszöni az előkészítő bizottság munkáját.
Kicsi árnyék vetül a pályázatára, mivel két névtelen levelet is kapott, hogy ne pályázzon.
Hiszi és vallja, a gyerekek képességének megfelelő fejlesztés, az intézmény szellemének
alkotó közösségként működését.
Fontos a szülő, gyerek, pedagógus közötti kapcsolat.
Fontos a nevelőtestület, fenntartó, intézményvezető által alkotott hármas egység.
Az intézményvezető pedagógus, ezt nem szabad elfelejteni.
Fontos, hogy az intézmény vezetője komoly átalakuláson menjen át a jogszabályi változások
és oktatási koncepcióknak megfelelően, inkább menedzser szemléletű vezetésre van szükség,
inkább szolgáltatás.
Fontos szerepe van a helyi társadalom igényének. Ki kell elégíteni, új igények beépüljenek az
iskolába, óvodába a tantervi követelmények mellett.
Probléma: a demokrácia, erről nem tehetünk, és a gazdasági válság. Nonprofit áldozatról van
szó, jól működő gazdasági háttérre lenne szükség.
Januártól az állam adja a pénzt. Ha a fenntartónak további feladatai vannak, arra továbbra is
van lehetősége.
Fontos, hogy január 1-ig nincs értelme arról beszélni, hogy mi várható, a költségvetési és
naptári évben gondolkodik. Az intézményvezető feladata, hogy jól működjön az intézmény, a
szakmaiságot fenntartva, a fenntartó véleményének figyelembevételével megtartani az
intézmény hírnevét.
Novák Ferenc: Megköszöni a bemutatkozás és a tájékoztatót Grófné Csatos Andrea jelöltnek.
A továbbiakban a jelöltekhez kérdést lehet feltenni.
Marton Tamás: Először Benkőné Gulyás Editet kérdezi, utána Grófné Csatos Andreát, hogy
látnak lehetőséget arra, hogy a jövőben az iskola a saját bevételét növelje és milyen módon?
Benkőné Gulyás Edit: Az iskola költségvetése a mai állapotban 200 milliós, ebből 1,5 millió
Ft-ot-t saját bevételként termeli meg az iskola. Nagy részét a közétkeztetési konyha termeli
meg, mivel vendégétkeztetést is végez, a környező településeknek is, és szociális étkeztetés is
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végez. Szabad kapacitásként bérbe adják. Az iskola egész évben él, hétvégén, télen is.
Művészesti csoportok próbálnak, sport területén a tornaterem bérbeadása, nyáron táboroztatás
zajlik. Sajnos nem annyi létszámmal veszik igénybe táborozás céljára az iskolákat, mint
régen, nem lehet úgy kiadni, a gazdasági helyzet miatt. A szülők is nehezen finanszírozzák a
gyerekek számára.
Minden alkalmat megragadnak, hogy kiadják az iskolát. A szaktantermi rendszer kiépült, amit
védeni, óvni kell, így ezeket nem lehet kiadni.
Saját partnerek vannak táboroztatásra, ami bevált. Tavaly 100-an jöttek, idén csak 40-en.
A lehetőségeket továbbra is igyekszik megragadni, hogy a bevételek megtermelődjenek.
A felújításkor volt visszalépés tavaly, van akit el is veszítettek amiatt. A nyári szabad
kapacitás jobb kihasználására törekszenek, a vendégek visszaszerzésével.
Grófné Csatos Andrea: Az intézmények elszoktak attól, hogy saját bevételre tegyenek szert.
Egyetért igazgató nő által elmondottakkal ő is.
Kiegészíti, hogy sok nagyvárosi fiatal örülne, hogy a dombvidéken eltölthessen egy ki időt, és
hajlandók fizetni ezért.
Az intézményben rendelkezésre álló személyi feltételeket be kellene vonni ebbe.
Pályázatok elnyerése mindenképpen fontos.
Az idegen nyelv tanulás fontos feladat, kiemelt területe a minőségpolitikai céloknak, ezt is ki
lehetne használni. A szaktáborokra van kereslet, ezt ki lehetne próbálni, nagyobb területen
meghirdetve, a szellemi kapacitásra épülve, a pedagógusok szakmaiságának kihasználásával.
Czirákiné Pakulár Judit: Külső pályázóként nehezebb helyzetben van.
Kérdése: konkrétumként mit kíván megváltoztatni, másképp csinálni az oktatással
kapcsolatban, erre kíváncsi. Az intézmény alaptevékenysége alapfokú oktatás és ehhez
kapcsolódó dolgok biztosítása.
Grófné Csatos Andrea: Felelőtlen dolog lenne, ha stratégiai változást vezetne be
szeptembertől. Ha január 1-től átszerveződők az intézmény, komoly feladatokat kapnak.
A köznevelési törvény ezt jelzi. A pedagógiai programot át kell dolgozni, ami olyan folyamat,
amire a törvényalkotó december 31-ig határidőt adott.
Külső pályázóként konkrét dolgot nem tud mondani.
A kiemelt területek, amik érvényben vannak, az idegen nyelvoktatásban lévő csoportos
oktatást továbbműködtetni mindenképpen.
Képességeik alapján nívós csoportok jöjjenek létre, nyelvvizsgára eljuttatni őket.
A számítástechnika szintén kiemelt terület, ehhez is megvannak a feltételek. Tovább bővítése
pályázati forrásból szerencsés lenne.
Még két területet fontosnak tart.
Az egyik a sport. Nemcsak az egészséges életmód miatt, hanem közösségformáló ereje van,
A művészeti nevelés szükséges, már kisgyermek korban a művészeti készség elsajátítás
fontos, ezek a kiemelt területek, amiket részletesen megvitatni, feldolgozni, folytatni kellene.
Szirtes Balázs: Kérdése Grófné Csatos Andreához:
Pályázatát több szervezet is tanulmányozta, véleményt alkotott. Nem igazán sikerült a
népszerűségét növelni náluk. Nem sikerült a szavazatukat megszereznie. Ha megnyeri a
pályázatot, abban az esetben, amellett hogy óriási feladatok várnak az iskolára, hogyan
gondolta, hogy a szervezeteken, szakmai körökön felülkerekedik, hogy nyeri el
szimpátiájukat?
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Grófné Csatos Andrea: A szervezetek véleménye fontos, kiemelkedik a nevelőtestület
szakmai véleménye.
Az érvek, ami a pályázata vagy személye ellen szól: ha elnyeri a bizalmat, a megbízást, akkor
az első értekezleten szóba kerül, hogy bővebben megismerhesse, hogy milyen kifogás merült
fel ellene.
Abból kell kiindulni, hogy új intézmény, új időszak kezdődik, törekszik a közös nevező
megtalálására, hogy a hatékony munkát ne gátolja.
Szirtes Balázs: Kérdése Benkőné Gulyás Edithez:
Több mint 16 éve vezeti az intézményt.
Folyamatosan változnak az elvárások, igények. Hogy lehet-e – amellett, hogy sok sikert ért el
- még jobban megújulni, megváltozni?
Benkőné Gulyás Edit: Az intézmény a minőségirányitási programban mérte az
elégedettségeket, igényeket, ezekre a véleményekre támaszkodott. A 4 éves ciklust értékelték,
most pályázatra nem tudták beadni sajnos, mert most nem indítottak. Szakemberek
segítségével jelölték ki a fejlesztendő területeket, most magukra lesznek hagyatkozva, erre
építik, amit javítani kell minden területen. Az irányított önértékelést sokan félreértik, az
oktatás területén van a legkiemeltebb folyamat. Indikátorokat gyűjtöttek, európai modell
alapú értékelés.
A következő ciklusban, amikor az állam átveszi az iskolát, modell alapú értékelést végez, és
ez alapján jelöli ki a területeket.
Olyan gyakorlatot szereztek a szakmai közösségek, hogy önmaguk tudják megjelölni azokat a
területeket, amin javítani kell.
Czirákiné Pakulár Judit: Benkőné Gulyás Editet kérdezi:
Az iskolát milyen szinten érinti a tanulók elvándorlása másik iskolába, milyen okokból
hagyják el az iskolát, pozitív irányba hogy változott ez az elmúlt időszakban?
Benkőné Gulyás Edit: Irányított önértékelésben 4 évre visszamenőleg vizsgálták. 4 év alatt 29
gyerek elköltözött vagy más ok miatt elvitték az iskolából.
Elköltözés miatt 14 fő, másik iskolába 15 fő ment el, akik a kisgimnáziumba vagy a
Szivárvány iskolába vagy a Waldorf iskolában mentek, és volt, aki nem tudott beilleszkedni,
pl. Marcaliból 2 gyerek. 8 gyereket, talán elégedetlenség miatt máshova vittek.
Ezzel szemben 71 gyereket vettek fel nem a kötelező körzetből, 22-őt el is kellett helyhiány
miatt utasítani.
Ennek arányában szelídebb a kép.
Az iskola összetétele: más körzetből 49 % jön, kötelező felvételi körzetből 51 %. A bejárók
nélkül nem tudnák az iskolát fenntartani.
Novák Ferenc: Rávilágítottak a lényeges dolgokra, a gazdálkodásra, ami a legfontosabb.
Az elmúlt 5 évben több százmillió Ft-os fejlesztések voltak az intézményben. Az
önkormányzat pályázati és más forrásokból igyekszik fejleszteni az intézményegységeit. Ez
népszerűvé teszi az intézményt. Az életvitelszerűséget is bevezették. Fontos, hogy a
Zalakarosi gyerekek, Zalamerenyei gyerekek és Balatonmagyaródi gyerekek érdekei
figyelembe vételével szülessenek a döntések.
Minél szélesebb profilban kell a gyerekeket segíteni, hogy ne kelljen Nagykanizsára járniuk.
Az iskolának volt önértékelési módszere, a fenntartó részéről 50 %-ba mentek be a
vélemények az iskola munkájával kapcsolatosan, 60 %-os elégedettség volt.
Fontos az elvárás, a gazdálkodás kérdése, és a pedagógiai színvonal kérdése is.
9

Az összes intézményegység vezetéséről van szó.
Czirákiné Pakulár Judit: Felhívja a figyelmet a gazdálkodással kapcsolatosan, hogy az iskola
költségvetését a képviselőtestületek hagyták jóvá, hogy a gazdálkodás kontroll alatt volt az
elmúlt években. Takarékos gazdálkodásra szorították az iskolát. Magas szolgáltatási
színvonalat vártak el ezzel szemben. Ezeknek van költségoldala is. Ezeket a testület tudtával
és jóváhagyásával költötte el az iskola. Több felmérés és tanulmány is készült, amely
vizsgálta, hogy lehet hatékonyabban és gazdaságosabban működtetni az iskolát. Ezeknek
megfelelően próbált gazdálkodni az iskola. Olyan döntést kell hozni, hogy az adott
szolgáltatási színvonalat a legjobb áron tudjuk biztosítani, eddig is így működtünk.
Novák Ferenc: Ez így van, a gazdálkodás összegének keretei a testület jóváhagyásával történt.
Ódor László: A társadalmi véleményalkotás fontos, köszönet a véleménynyilvánításért.
Kívülről bejönni egy jól működő rendszerbe rendkívül nehéz. A magyar közoktatás változni
fog. Új, változó rendszerbe kell az intézményt integrálni.
Benkőné Gulyás Edit szóbeli pályázati kiegészítése alatt a közszolgáltatás fogalmát felírta.
Szerinte ellentétesen fogalmaz, szolgáltatás fogalmán érdemes elgondolkodni, ezen a
lehetőségen, hosszutávu stratégiai kérdést jelent.
A két pályázó felkészültségére vonatkozóan: sok sikeres programelem van mindkét
szakember háta mögött. Egyiket jobban ismerjük, a másikat kevésbé.
Valóban menedzser típusú irányításra van szükség a pályázatok lebonyolításához.
A jövőkép nehezen volt megfogható a pályázatokban. Határozott jövőkép kialakítása
szerencsésebb lett volna mindkét pályázó részéről. Fontos az, hogy a fenntartó részéről jól
kézzel fogható legyen. Tudjuk, hogy miért hozzuk ide a gyerekeket, hogy mit ad az
intézmény. A vezető határozott és kemény kell hogy legyen, gyenge kézzel a kormányt nehéz
fogni a jelenlegi viharos tengeren.
Kérdése lett volna, hogy a saját bevételek arányának növekedésére milyen lehetőséget látnak,
ő is ezeket szerette volna kérdezni. A turisztikai vonalat megfogták mindketten,
sok gyereket fogad a bázishatáron kívül az intézmény.
A nagyfokú bizalom egy megszokott társadalmi közegből történik. Csakis a zalakarosi iskola
tud nekik megfelelő választ adni, a kényszer nagy úr.
Sok kérdése merült fel az igazgató választással kapcsolatosan. A legegyszerűbb kérdést teszi
fel a jelölteknek.
Kérdése lett volna, hogy tudná elfogadtatni magát a szakmai szervezettel, illetve másik
kérdés, az elvándorlás kérdése, habár kérdezték a képviselők már.
Kérdése: hogyan képzelik el a változások menedzselését?
Hogy fognak dönteni?
Benkőné Gulyás Edit: A legelső feltevésére, a közszolgálatra, a szolgáltatás kérdésére reagál.
Az új köznevelési törvény 1. §-ában értelmezi ennek a különbségét. A köznevelés az
közszolgálat és nem szolgáltatás. A változás azért van, hogy az állam adja a kereteket, nem
helyből jön, viszont ad lehetőséget arra a nemzeti alaptantervből kiépített és készülő
kerettanterv, bizonyos %-ot adnak. 10 % mutat arra, hogy sajátosságainkat bevigyük a
programban, illetve a tantervekbe. Szeretné megőrizni a kivívott érdemeket, - nyelvoktatás,
sport lehetőségei – fontos, hogy ne veszítsük el az eddig elért érdemeket, amibe sok erőt tett a
fenntartó és az intézmény.
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Nem volt idő kifejteni a többcélú intézményeket, nálunk ez nagy lehetőség. Egymásra
épülnek ezek az intézményegységek. A törvényi szabályozás pozitívan ítéli meg és engedik
meg a létrehozását, a feladat ellátásban megtalálják, hogy szakmailag és pénzügyileg meg
lehet oldani.
Szeretné, ha az intézmény tudna együtt maradni, ha mégsem, akkor sem szabad a
kapcsolatokat elveszíteni, az egymásra épültséget, mivel megkönnyíti a feladatellátás
megszervezését, az igénybevevők helyzetét javítja. Nemcsak a köznevelési feladatok láthatók
el, hanem a könyvtári feladatok is, és mint szociális intézmény, a bölcsőde. Együtt megtartani
az intézményrendszert, célként ezt jelölné meg, az együttműködés fontos, ne veszítsék el,
amit eddig elértek.
Grófné Csatos Andrea: Hogy történik az átalakulás?
Biztos, hogy a 3 ezer fő alatti településeknél az állam átveszi az intézményfenntartást, el kell
gondolkodni azon, hogy átengedi az államnak a feladatait, vagy megtartja az intézményt. Ha
az államnak átengedi, akkor elveszíti helyi sajátosságait. Az államtitkár mondta, ha további
feladatokat szeretne az önkormányzat, lehetősége van arra, hogy forrást tud biztosítani és az
intézmény helyi tantervében van erre lehetőség.
A köznevelési törvény szeptember 1-jén lép életbe. A dokumentumok átdolgozására határidőt
szab. Nem az ő feladata ezeknek a kiosztása, a törvény szigorúan szabályozza a jogokat és
kötelezettségeket. Az igazgató feladatait is szigorúan szabályozza, valamint az intézmények
ellenőrzését is.
Vezetői programjában szerepel, a működtetés csapatmunka, az emberek szaktudásának
rendelkezésre bocsátása, az ott dolgozó nevelőtestületek feladata az átalakulás, érdemes
áttekinteni a miniszteri biztos asszony koncepcióját.
Novák Ferenc: Ódor László említette a névtelen levelet, amit Grófné kapott. Ő is kapott
levelet a szülői munkaközösségtől, hogy a zalakarosi iskola igazgatója vezetői megbízását
meghosszabbítani szíveskedjenek. A levél a „köz támogatása” címszóval utalt a helyzetre.
Kéri a bizottsági véleményeket, amennyiben több kérdés nincs a jelöltekhez.
Marton Tamás: Az összevont bizottságok a vélemények figyelembevételével az igazgatói
pályázatokkal kapcsolatosan nem hoztak döntést és nem tesznek javaslatot.
Kéri az iskolaszék és egyéb testület, a három szervezet döntésének beolvasását.
Novák Ferenc: 98 %-ban támogatták a jelenlegi vezetőt.
Szirtes Balázs: Támogató levelet kapott az igazgató, kérték, hogy olvassák fel a teljes
tartalmát.
Két mondatát idézi, felolvassa.
„A választások ideje alatt bizalmat szavazott Zalakaros lakossága Önöknek. Méltán
elvárhatja, hogy érdekeit képviselve döntéseikben tükröződjön a lakosság többségének
véleménye.”
Több száz aláírással ellátott levél ez.
Novák Ferenc: A levélnek a tartalma nincs összefüggésben a választással.
Szirtes Balázs: Ismételten elmondja, hogy ismertessék a levelet, mivel kérték, ez nem történt
meg.
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Novák Ferenc: A levél nem titkos, a névtelen levelet is érdemes lenne ismertetni.
Ha ragaszkodik a felolvasásához a képviselőtestület, akkor felolvashatja.
A levél a támogató tényt közölte a nyilvánossággal. Nincs benne titkos, de véleménye szerint
nem érdemes belemenni parttalan vitába, mert például az iskolaigazgató érdemének tüntetik
fel, hogy busszal ingyenesen szállítja a gyerekeket, vagy például a bölcsőde megépítése.
A bölcsőde megépítése nem az iskolaigazgató érdeme.
Czirákiné Pakulár Judit: Lehet, hogy nemcsak az iskolaigazgató érdeme, ami felsorolásra
került, de jelentősen hozzájárult ezek megvalósulásához. Ódor László összefoglalta az
egészet, ha valaki kívülről akar bejönni egy jól működő rendszerbe, nehéz a helyzete, nem fűz
hozzá további kommentárt.
Kéri, hogy a polgármester vagy a jegyző ismertesse a szavazás rendjét, milyen jogosítványok
vannak, mivel név szerinti szavazást kér.
Novák Ferenc: Az iskolaigazgató nő érdemeit senki sem vitatja.
Szavazásra fogja feltenni a név szerinti szavazást.
A Zalamerenyei testület véleményét is kéri, hogy kívánnak szavazni.
Dönteni kell, hogy a zalakarosi önkormányzat hogy kíván szavazni.
Czirákiné Pakulár Judit: Tudomása szerint a Zalamerenyei testületnek csak véleményezési
jogosítványa van.
Novák Ferenc: Nem együttes szavazás lesz.
Czirákiné Pakulár Judit: El fogják mondani a véleményüket.
Ódor László: Mielőtt félrevinnénk a dolgokat, kiegészíti: egy zártrendszer sosem működik jól.
Egy rendszernek nyitottnak kell lenni. Nem attól válik jól működővé, mert masszív, egész,
hanem nyitott, befogadó.
A tulajdonostól nem lehet várni, hogy a működésbe beavatkozzon.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 233/2012. (VII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért Móra Ferenc Nevelési Oktatási és Közgyűjteményi intézmény iskola igazgatói
pályázat elbírálására vonatkozóan a név szerinti szavazással az SZMSZ 30. § alapján a
Zalakaros Város Önkormányzata vonatkozásában.
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Ódor László: Javasolja a Zalamerenyei képviselőtestületnek elfogadásra, hogy a társulási
megállapodás alapján, annak 5.3.pontja alapján véleményét határozattal fejezze ki.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestület 90/2012. (VII.17.) számu
határozata:
Képviselőtestület:
Elfogadta, hogy a társulási megállapodás alapján, annak 5.3.pontja alapján véleményét
határozattal fejezze ki a Móra Ferenc Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény iskola
igazgatató választására vonatkozóan.

Dr Józsa Zsanett: El kell dönteni milyen kérdést tegyünk fel a név szerinti szavazáskor?
Kéri, hogy a megfogalmazásban segítsenek a képviselők.
Czirákiné Pakulár Judit: Az a jelölt lehet iskolaigazgató a ki minősített többségi szavazatot
kap, mindkét jelöltet fel kell tenni
Dr Józsa Zsanett: Ha egyik megkapta, akkor a másikat már nem lehet megszavaztatni, de
mindkettőt együtt fel lehet tenni.
Minden döntést jóváhagyatunk a Zalamerenyei önkormányzattal. Az intézményvezető
kinevezésével kapcsolatos véleményét ki kell kérni a társult önkormányzatoknak a társulási
megállapodás alapján.
Novák Ferenc: 16,20 órakor technikai szünetet rendel el a név szerinti szavazáshoz szükséges
képviselői névsor elkészítéséig.

Novák Ferenc: 16,55 órakor bejelenti, hogy a képviselői lapok a szavazáshoz elkészültek, így
az ülés folytatódik tovább.
Felolvassa a szülői munkaközösség levelét, amelyet a Képviselőtestülethez címeztek.
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A Zalamerenyei testület az iskolafenntartó társulás vonatkozásában véleményt fog
nyilvánítani a zalakarosi testület felé.
Ódor László: Informális jellegű egyeztetést hajtott végre a képviselőtestület. Az egyeztetés
alapján az alábbi véleménye volt Zalamerenye Önkormányzata Képviselőtestületének:
„Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény igazgatói kinevezésével és
intézményvezetői megbízásával kapcsolatban a Zalakaros-Zalamerenye Önkormányzatok
Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 5.3. pontja alapján mint társult
megbízó véleményét az alábbiak szerint fejti ki:
Képviselőtestület egyetért azzal, hogy Grófné Csatos Andrea Pacsa, Szent István tér 28/a.
szám alatti lakos kerüljön kinevezésre 2012. augusztus 1- 2017. július 31. közötti időszakban
a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde igazgatójává.
Ódor László: Szavazásra teszi fel, hogy Zalamerenye Község Önkormányzata a Társulási
Megállapodás alapján véleményét a felolvasott határozati javaslat formájában nyilvánítsa ki a
Zalakarosi Önkormányzat részére.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestület 91/2012. (VII.17.) számu
határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény igazgatói kinevezésével és
intézményvezetői megbízásával kapcsolatban a Zalakaros-Zalamerenye Önkormányzatok
Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 5.3. pontja alapján mint társult
megbízó véleményét az alábbiak szerint fejti ki:
Képviselőtestület egyetért azzal, hogy Grófné Csatos Andrea Pacsa, Szent István tér 28/a.
szám alatti lakos kerüljön kinevezésre 2012. augusztus 1- 2017. július 31. közötti időszakban
a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde igazgatójává.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy Zalakarosi képviselőtestület vonatkozásában név szerinti
szavazás következik.
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A név szerinti szavazás alapján az alábbi döntés született:
3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal Benkőné Gulyás Edit nem kapta meg a
kinevezéshez és megbízáshoz szükséges szavazatok minősített többségét.
4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal Grófné Csatos Andrea megkapta a kinevezéshez
és megbízáshoz szükséges szavazatok minősített többségét.
(Név szerinti szavazás a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Grófné Csatos Andrea került kinevezésre a
szavazatok alapján.
Az igazgató bérét meg kell határozni és a kinevezéshez kapcsolódó szükséges intézkedéseket
meg kell tenni.
Szavazni kell a bérről és a szükséges intézkedésekről, amelyre fel kell hatalmazni a
polgármestert.
Szavazásra teszi fel a név szerinti szavazás eredménye alapján az eredeti határozati javaslatot,
kiegészítve, Grófné Csatos Andrea kinevezésére vonatkozó feltételekkel.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és az elhangzott szavazatok alapján
az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 234/2012. (VII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b.) pontjában,
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e.) pontjában biztosított
jogkörében, illetve fenntartói munkáltatói jogkörében eljárva- tekintettel a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-ában, valamint a végrehajtására kiadott
138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. §-ában foglaltakra:
Grófné Csatos Andrea 8761 Pacsa, Szent István tér 28/A. sz. alatti lakost - határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonya megtartása mellett - 2012. augusztus 1. napjától 2017.
július 31.napjáig meghatározott időtartamra kinevezi a Móra Ferenc Általános Iskola,
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Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde igazgatójává és
megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával.
A munkavégzés helye: 8749 Zalakaros, Liget u. 28.
Az iskolaigazgató közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört a
képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
2/ Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Határidő: 2012. július 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A megválasztott igazgató havi illetményét a következők szerint állapítja meg:
Közalkalmazotti jogviszonyának időtartama a kinevezés időpontjában a bemutatott okiratok
figyelembe vételével: 23 év
Ennek, valamint iskolai végzettsége és szakképesítése alapján besorolása:
G közalkalmazotti osztály 9. fizetési fokozat.
Az iskola igazgatójának heti munkaideje 40 óra, figyelemmel a 138/1992. (X.8.) Korm.
Rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a közoktatási törvény kötelező óraszámaira vonatkozó
rendelkezésekre.
o
alapilletménye: 169.200,- Ft
o
további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő
illetménynövekedés Kjt. 66 § (2)-(3) bekezdése alapján: 13.540,- Ft
o
Garantált illetmény összesen: 182.740,- Ft
o
Fenntartó által garantált illetményemelés: 25.000,- Ft
o
Magasabb vezetői pótlék: 46.000,- Ft
o
Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés: 15.800,- Ft
o
Járandóságok összesen: 269.500,- Ft
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felkéri a polgármestert, hogy
kinevezésnek tegyen eleget.

az 1-3. pontban foglaltak szerint az intézményvezetői

Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Gratulál a megválasztott igazgatónak és megköszöni Benkő Gulyás Editnek az
eddig végzett munkát.
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Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és a közös ülést 17,10 órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Ódor László
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesitő

Tóth Gábor
Jkv. hitelesitő
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