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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszönti a nyilvános együttes ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat, a meghívottakat.  

Megállapítja, hogy az együttes ülésen Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

részéről a 9 fő képviselő-testületi tag teljes létszámmal megjelent, így az ülés határozatképes.  

Javaslatot tesz a meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalására, megkérdezi van- e valakinek új 

napirendi pont felvételére javaslata? 

Új napirendi pont felvételére javaslat nem volt. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre 

Mészáros Tamás és dr. Nagy István alpolgármesterek személyében.  

A meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalását, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett 

javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalását 

elfogadja, Mészáros Tamás és dr. Nagy István alpolgármestereket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

megválasztotta. 

 

 

Spergelné Rádl Ibolya polgármester:  

Köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 

főből álló képviselő-testületből 4 fő az együttes ülésen jelen van. Javaslatot tett a meghívóban 

kiadott napirendi pont tárgyalására. 

Más javaslat nem hangzott el, ezért a  javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban 

kiadott napirendi pont tárgyalásával egyetértett.          

 

 

Spergel Lajosné elnök:  

Köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 

főből álló képviselő-testületből 3 fő az együttes ülésen jelen van. Javaslatot tett a meghívóban 

kiadott napirendi pont tárgyalására. 

Más javaslat nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban 

kiadott napirendi pont tárgyalásával egyetértett.          

 

 

Napirendi pont:  

 

1./ Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  igazgatói álláshelyének betöltése.  

      Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

       Előzetesen véleményezi: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Ad hoc Bizottsága  

 

Napirendi pont tárgyalása:  

 

1./ Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  igazgatói álláshelyének betöltése.  

     (Előterjesztés, pályázatok, nyilatkozatok, Közalkalmazotti közösség és a Szülői 

      Munkaközösség  értekezletén készült jegyzőkönyvek e jegyzőkönyv mellékletét  

      képezik.) 
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A napirend tárgyalása előtt szót kért; 

 

Jankyné Kővári Csilla pályázó:  

Mielőtt a testületek tárgyalnák a pályázatát, személyes érintettségére hivatkozással kérte  

kizárását a szavazásból. Megerősítette szóban is, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen 

történő elbírálásához.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   

Az együttes ülés megtartására azért van szükség,  mert Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi 

Társulás közös fenntartásában van  a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, így  az igazgatói 

álláshely betöltéséről e formában szükséges döntést hozni. 

Az intézményvezető kinevezése tekintetében Gánt Község Önkormányzatának előzetesen 

véleménynyilvánítási joga van, a Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig egyetértési joggal 

rendelkezik.  

Tájékoztatta az együttes nyilvános ülésen megjelent képviselő-testületeket, hogy Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az iskola igazgatói álláshelyre 2011. december 

1-én megtartott nyilvános ülésén a 413/2011. (XII.1.) számú határozatával pályázatot írt ki. A 

pályázati felhívás a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A pályázati felhívásra – a 

rendelkezésre álló határidőn belül- két pályázat érkezett, melyeket előzetesen véleményezett a 

nevelőtestület, valamint a szülői szervezet. Az igazgatói pályázatokkal kapcsolatos előzetes 

vélemény kialakítására a képviselő-testület  Ad hoc Bizottságot hozott létre, mely március 14-én 

tartotta ülését.  

Felkérte az Ad hoc Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a bizottság javaslatáról. 

 

dr. Szeredi Péter Ad hoc Bizottság elnöke:         

Az Ad hoc Bizottság  március 14-én tartotta ülését, melyen fő napirendként a Gróf Esterházy 

Móric Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére érkezett pályázatokat véleményezte. 

Meghallgatta a pályázókat, akik a bizottság tagjai által feltett kérdésekre is választ adtak.  

Az Ad hoc bizottság a javaslatát titkos szavazással hozta, 4 igen szavazattal, 2 érvénytelen 

szavazat mellett -figyelembe véve a nevelő-testület, valamint a szülői szervezet  véleményét is-  

Jankyné Kővári Csilla pályázó kinevezését támogatja.  2012. április 1. napjától 2017. július 31. 

napjáig, határozott időre. Vezetői pótlékának mértékét 300 %-ban, vagyis  60.000,- Ft-ban 

javasolja meghatározni. Bruttó illetményének megállapítását illetően a vonatkozó jogszabályok 

alapján kell eljárni.  

Elmondta, hogy  a szavazást követően Illés Szabolcs pályázó  az ülésen visszavonta pályázatát, 

melyet írásban is megerősített. (Jegyzőkönyv melléklete.)   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Megkérdezte a jelenlévőket, hogy van- e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Jankyné Kővári Csilla pályázatának elején nagyon impozánsnak találta az idézetet.  Szeretne erről 

többet tudni.   

A gyermeklétszám évről évre csökken, ez köztudott és ismeret tény, ami létszámleépítést vonhat 

maga után. Ennek végrehajtása nem lesz egyszerű vezetői feladat.  Végig gondolta- e  hogyan fog 

zajlani.  

Pályázatában írt a német testvérvárosi csereprogramról. Pályázatában nem olvasta, hogy német 

nyelvismerettel rendelkezik. A jövőben e területen a nyelvtanárokra támaszkodik, vagy hogyan 

gondolja.  

Elképzelhető- e, hogy a gyermeklétszám csökkenésből eredően a jövőben egy épületben folyjon 

az iskolai oktatás.  

Végezetül megkérdezte, hogy előnynek-e vagy hátránynak tartja azt, hogy iskola igazgatóként, 

önkormányzati alkalmazottként  a képviselő-testületnek is tagja?  
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Jankyné Kővári Csilla pályázó: 

Középiskolás kora óta várta a pillanatot, amikor ezt az idézetet alkalmazni tudja, így került a 

pályázata elejére.  Úgy gondolja, inkább a változásra érti a sorokat. Sok mindenben új alapot kell 

lerakni, így az angol nyelv tanítás és az iskolaotthonos oktatás bevezetése, megteremtése.  Az új  

köznevelési törvény is sugallja, hogy változtatni kell. A jelenlegi szabályozás szerint nevelni kell 

a gyermekeket,  ez különbség helyben is át kell értékelni sok mindent. Az oktatást, nevelést 

illetően nagy reform előtt állnak, amely változásokra úgy véli, hogy a legtöbb kollégája felkészült 

és képes a végrehajtás érdekében az együttműködésre.  

Az idő fogja megmondani, hogy kell- e elbocsátást alkalmazni, meglesznek a határok a csoportok 

számában és a hozzá rendelt pedagógusok számában is. 

Kérdés, hogy az iskolaotthonos oktatás bevezetése a felső tagozatban hogyan valósítható meg,  

végrehajtási rendeletek még  nem jöttek még ki. Van az iskolának olyan területe, ahol látszik, 

hogy sok a szakpedagógus.  Abban az esetben, ha az angol oktatást bevezetik, akkor angol tanárt 

kell felvenni.  

Két épületben történik a tanítás és ha a későbbiekben egy épületben kell elhelyezni a tanulókat, az 

nagy szakmai visszafejlődést jelentene, ugyanis a meglévő szaktantermek megszűnnének, nem 

tölthetnék be a szerepüket. A rezsiköltségek ezzel csökkenthetők ugyan, de a jól kialakított 

szaktantermek ezzel a döntéssel megszűnnének. A kísérleti és egyéb oktatáshoz szükséges 

segédeszközöket  tanteremről, tanteremre kellene vinni a  tanároknak. (Ének-technika, fizika rajz, 

stb.) 

Összegezve, elképzelhető az egy épületben történő oktatás, de hangsúlyozta, hogy az oktatás 

tekintetében minőségi visszafejlődés következne be.  

Több tisztség ellátása nem jelent- e hátrányt erre a kérdésre elmondta, hogy az utóbbi három 

évben nagyon sokat dolgozott a TÁMOP pályázaton az igazgatóasszonnyal együtt. Úgy érzi, 

hogy megállta a helyét, nem gondolja, hogy a jövőben sokkal nagyobb terhet jelentene az 

igazgatói feladatok ellátása.  Kritikaként megkapta „ Jankyné az iskolát preferálja a testületben.”  

Ezt a jövőben is felvállalja. 

Német nyelvtudással kapcsolatban kifejtette, hogy továbbra is  megoldják a kapcsolattartást a 

német tanárokon keresztül. Nem gondolja, hogy az igazgatónak kellene perfekt német tudással 

rendelkeznie. A korábbi iskola igazgatóját Giesz Jánost sem korlátozta a testvértelepülési 

kapcsolat alakulásában az, hogy nem rendelkezett német nyelvtudással.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A német nyelvoktatással biztosítva lesz a  továbbiakban is a nemzetiségi oktatás. Új nyelvként 

kerülne oktatásra a német mellett az angol nyelvoktatás.  Ami működik és szükség van rá, azt 

nem kell megszűntetni.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Megköszöni  a választ. Impozánsnak ítéli, hogy kollégái ilyen nagy arányban támogatják Jankyné 

Kővári Csilla pályázatát. Az igazgatói feladat ellátása sok munkával és nagy  felelősséggel is jár.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere: 

Megkérdezte a jelenlévő testületi tagoktól, hogy van- e valakinek, kérdése, hozzászólása, 

véleménye a pályázattal kapcsolatban.  Elmondta, hogy a pályázót személy szerint ismeri. A 

pályázatát elolvasta, melynek alapján alkalmasnak tartja az igazgatói feladatok ellátására.   

Kérte a képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat. Hozzászólás nem 

hangzott el, ezét kérte, a testületet, hogy határozattal nyilvánítson véleményt az iskola igazgatói 

álláshelyre történő kinevezéssel kapcsolatban.   

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  
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Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2012. (III. 22.) számú határozata  

a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltéséről 

 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 

igazgatói álláshelyére Jankyné Kővári Csilla  (sz.: Kővári Csilla Várpalota, 1968. 01. 23. an.: 

Barta Erzsébet) 8083 Csákvár, Rákóczi u. 26 szám alatti lakos kinevezését javasolja Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:     polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Az elhangzott vélemények, javaslatok alapján kéri a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést 

Jankyné Kővári Csilla igazgatói kinevezéséről. Tekintettel arra, hogy személyi kérdésről lesz 

döntés megkérdezte, hogy nyílt szavazással, vagy titkos szavazással kíván-e döntést hozni a 

testület. 

Mindkét szavazási módot szavazásra bocsátotta.  

 

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy foglalt állást, hogy nyílt szavazással dönt az iskolaigazgató kinevezéséről.    

 

Ezt követően szavazásra bocsátotta Jankyné Kővári Csilla kinevezésére irányuló javaslatot.   

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

74/2012. (III. 22.) határozata 

a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete “a helyi önkormányzatokról” szóló 

1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti jogkörében eljárva a Gróf Esterházy 

Móric Általános Iskola igazgatójává Jankyné Kővári Csilla (sz: Várpalota, 1968.01.23., an: Barta 

Erzsébet) 8083 Csákvár, Rákóczi u. 26. szám alatti lakost kinevezi. 

A kinevezés 2012. április 1. napjától 2017. július 31. napjáig, határozott időre szól. 

Az igazgató munkaideje teljes munkaidő, heti 40 óra, a munkavégzés helye: 8083 Csákvár, 

Szabadság tér 8. 

 

A „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és „a közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992.(X.8.) 

Korm. rendelet irányadó rendelkezései alapján az igazgató alapilletménye 216.900 Ft, 

illetménykiegészítése 15.200 Ft, vezetői pótléka 60.000 Ft. A Képviselő-testület az iskolaigazgató 

illetményét bruttó 292.100 Ft-ban állapítja meg.  

 

Felhívja a polgármestert, hogy a kinevezési okmány elkészítéséről és a szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2012.  április 15. 

Felelős:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

 

Spergel Lajosné Gánt Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Kéri a képviselő-testületet, hogy Jankyné Kővári Csilla kinevezésével értsen egyet.   
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Gánt Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012. (III. 22.) számú határozata  

a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltéséről 

 

Gánt Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Gróf Esterházy Móric 

Általános Iskola igazgatói álláshelyére Jankyné Kővári Csilla  (sz.: Kővári Csilla Várpalota, 

1968. 01. 23. an.: Barta Erzsébet) 8083 Csákvár, Rákóczi u. 26 szám alatti lakos kinevezésével 

egyetért.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős:     elnök 

 

Spergelné Rádl Ibolya polgármester:  

A Szociális Intézményi Társulás feladatainak bővítése kapcsán már meghozta a határozatát a 

gánti képviselő-testület a hozzájáruló nyilatkozatról.  

 Gánton 1 fő 4 órában látja el az idősek részére az ebéd kihordását, elvégzi a bevásárlást és egyéb 

segítséget nyújt.  Saját működési engedélyt megkapták volna a szociális étkeztetésre, de nem 

kérték meg, mert bíznak abban, hogy a társulás keretében megoldást nyer. Azokat a társulásokat, 

amelyekhez Gánt csatlakozott nem kívánják „felrúgni”. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetőjét kérte, hogy dolgozzon ki  számításokat a 

társulás működésére vonatkozóan.  

 

Tóth Jánosné jegyző: 

Határidőket pontosítani kell. A bölcsőde jelenleg a Gondozási Központ és Idősek Otthona 

keretein belül önálló szakmai egységként működik. Gánt Község Önkormányzata már meghozta a 

határozatát arra vonatkozóan, hogy a Mese-Vár Óvoda  szervezeti keretében működjön 2012. 

szeptember hó 1. napjától. Kéri a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy mielőbb 

hozzák meg az ehhez szükséges döntést.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Megköszönte mindenkinek a megjelenését és az együttes ülést berekesztette.  

 

- k m f –  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  

polgármester         jegyző  

 

 

 

Mészáros Tamás       dr. Nagy István  

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő   

 

 

 

Spergelné Rádl Ibolya   Spergel Lajosné  Dosztály Csaba 

polgármester    elnök    körjegyző  


