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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2014. június 25.  A kezdés időpontja: 17.00 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Medvegy Mihályné polgármester 
  Kerekes József 
                      Kindli András 
  Csaponé Mesnikov Melinda 
  Sipiczki Márton 
  Ránkliné Balázs Edit képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 6 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kindli András és Sipiczki Márton képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

 46/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Kindli András és Sipiczki Márton 
képviselőket, a 2014. június 25-i soros nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok elfogadását: 
 

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 

II. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről. 
III. Beszámoló a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

tagintézményének 2013/2014 tanévben végzett munkájáról. 
IV. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013/2014 tanévben végzett 

munkájáról. 
V. A Békés Megyei Könyvtár 2013. évről szóló beszámolója. 
VI. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartása. 
VII. Stabilitási törvényben meghatározottak elfogadása. 
VIII. Átcsoportosítás számítógép vásárlására. 
IX. Átcsoportosítás óvodai előirányzatban. 
X. II. félévi munkaterv elfogadása. 
XI. Első lakáshoz jutók kérelmének elbírálása. 
XII. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

47/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. június 25-i soros nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta.   
 
        

I. sz. napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményeiről.  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

48/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés 
között tett intézkedésekről és az átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
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II. sz. napirendi pont Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést és a beszámolót a képviselők megkapták. Köszönti Dr. Löchli Attila 
háziorvost, kérdezi, szóban ki szeretné egészíteni a beszámolót? 
Dr. Löchli Attila:  Köszöni a szót. Köszöni az Önkormányzat együttműködését és támogatását az orvosi rendelő 
átépítéséhez, felújításához. Elmondja, hogy a megújult rendelő mind a lakosság, mind az ő és 
kollégái megelégedésére szolgál.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszöni a háziorvos egész éves munkáját. 
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

 49/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Telekgerendás Község egészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 
 

Dr. Löchli Attila 17.10 perckor távozik.  
 
 
III. sz. napirendi pont Beszámoló a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének 
2013/2014 tanévben végzett munkájáról. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Képviselők az előterjesztést megkapták. Kérdés?  
Ránkliné Balázs Edit képviselő: Az iskolában történtekkel, a két pedagógus elbocsátásával kapcsolatban szeretne szót kérni. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kéri, hogy előbb az iskola beszámolóját fogadják el, utána beszéljenek az iskolában 
történtekről. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

 50/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja a Savió Szent Domonkos Katolikus 
Általános Iskola 2013/2014. tanévről szóló 
beszámolóját. 
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Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 

  Caimacan Klára igazgató    
Határidő: értelem szerint 

 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az önkormányzat most kapta meg az Igazgató asszony tájékoztatóját. Az Igazgató asszony 
nem tud részt venni a testületi ülésen, mert továbbképzésen van. Az iskola részéről két 
pedagógus van jelen. Az Igazgató asszony elmondta, hogy tájékoztatta a szülőket. 
Ránkliné Balázs Edit képviselő:  
Az iskola igazgatója a szülőknek tartott tájékoztató értekezleten sem vett részt, a 
pedagógusokra bízta a feladatot, hogy elmondják, két pedagógusnak felmondtak, aláíratták 
velük a felmondást, osztályokat terveznek összevonni. A szülők részéről aláírásgyűjtés indult. 
Ha ez a folyamat elindul, akkor hamarosan a 2 maradó pedagógusból egy lesz vagy egy sem. 
A képviselő-testületnek, illetve az önkormányzatnak meg kell fontolnia, hogyan tudna 
hozzájárulni a helyzet megoldásához. Tudná-e pl. saját költségvetése terhére állni a két 
pedagógus bérét.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Sürgősen megkeresi az Igazgatónőt és egyeztet vele egy olyan időpontot, amikor ő és a 
fenntartó képviselője is részt tud venni egy, a témában összehívandó rendkívüli testületi 
ülésen. Nem csak finanszírozási kérdés. 
Ránkliné Balázs Edit képviselő:  Egy évre kellene vállalni a két pedagógus bérének fedezetét, ez finanszírozási kérdés. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Ez nem csak az, a közoktatási törvényt nézve. A két pedagógus bére és járuléka 8 298 000 
forint lenne. 
Ránkliné Balázs Edit képviselő:  
Nem kerülne ennyibe… 
Medvegy Mihályné polgármester:  A pedagógusok mostani bérével, és a járulékokkal számolva ennyibe kerülne. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő:  
Támogatja a fenntartó meghívását. Valóban összetettebb a probléma, nem csak finanszírozási 
kérdés. Oka van, hogy elviszik a gyermekeket. Valahogy itt kell tartani a gyermekeket, el kell 
érni, hogy a szülők ebbe az iskolába írassák be a gyerekeiket. 
Medvegy Mihályné polgármester:  
Jelenleg 39 fő, 1-4 osztályos korú gyermek él a faluban, de csak 20 gyermeket íratnak be ebbe 
az iskolába. 
Sipiczki Márton képviselő:  
Másfél pedagógusbér finanszírozása, egy pedagógus és óraadó tanárok alkalmazása, 
finanszírozása is megoldás lehetne. 
Medvegy Mihályné polgármester:  A pedagógusok járják körbe a szülőket, hogy ne vigyék máshova a gyerekeket. 
Ránkliné Balázs Edit képviselő:  A pedagógusok kampányolnak jelenleg is, hogy jövőre ide írassák a gyerekeket a szülők, 
illetve aláírás-gyűjtés is zajlott. Jövőre az óvodából 9-10 ballagó gyermek várható. 
Kindli András képviselő:  
Erre az évre kell megoldást találni. Más problémák is lesznek, ha megszűnik az iskola. 
Elmennek a fiatalok, az  ingatlanok leértékelődnek. Ha a fiatalok elmennek, akkor a 
középkorúak és az idősebbek is veszélyeztetve lesznek. Tönkre fog menni a falu. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Felsorolja, mennyi gyermek született évekre bontva. 
Sipiczki Márton képviselő:  A legfontosabb, hogy meg kell hívni egy ülésre az intézmény fenntartóját. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő:  Kiemeli, hogy az itteni iskolából felső tagozatba lépő gyermekek közül csak egy ment a 
katolikus iskolába. 
Ránkliné Balázs Edit képviselő:  A katolikus iskola nem tud versenyezni a 8 és 6 osztályos gimnáziumokkal.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Azzal zárja a vitát, hogy másnap beszél az Igazgatónővel és egyeztet egy olyan időpontot, 
amikor ő és a fenntartó képviselője is részt tud venni egy rendkívüli testületi ülésen. 
 
IV. sz. napirendi pont Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. tanévben végzett munkájáról.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Képviselők az előterjesztést megkapták. Kérdés?  
Csaponé Mesnikov Melinda: 
Az elmúlt öt év nem volt könnyű az óvoda életében, voltak örömteli pillanatok és megoldandó 
problémák is. Köszöni Tuskáné Sajben Mária munkáját és további sikereket kíván neki.  
Medvegy Mihályné polgármester:  További kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

 51/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő:értelem szerint 
  

V. sz. napirendi pont A Békés Megyei Könyvtár 2013. évről szóló beszámolója.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
5  igen, 1 tartózkodó szavazattal: 
 
 
 
 

 52/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
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    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Könyvtár által nyújtott, a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2013. évi 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő: értelem szerint. 
 
 

VI. sz. napirendi pont A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

53/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde éves 
takarítási munkálatai miatt engedélyezi az intézmény 
zárva tartását 2013. augusztus 12 - 30. között, 
tekintettel arra, hogy az intézménybe járó gyermekek 
szülei ezen időszak alatt nem kérték a gyermekek 
nyári ellátását. 
 
Felelős: Tuskáné Sajben Mária 
Határidő: értelem szerint 
 
 

VII. sz. napirendi pont: Stabilitási törvényben meghatározottak elfogadása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

 54/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete kijelenti, hogy adósság állománnyal nem 
rendelkezik, így a bevételekből és az adósságokból 
adódó kötelezettségeinek szembeállítása nem 
lehetséges. 
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Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint. 

 
 
VIII. sz. napirendi pont: Átcsoportosítás számítógép vásárlására. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

 55/2014. (VI.30) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében az 
önkormányzat 1.cím, 3.felhalmozási kiadások alcím, 
1.intézményi beruházási és 3. ügyviteli és 
számítástechnikai kiadások előirányzatát megemeli  
egy darab számítógép vásárlására 100 e/Ft-al, és  
átcsoportosít az egyéb céltartalék terhére. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 
IX. sz. napirendi pont: Átcsoportosítás óvodai előirányzatban. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  

56/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében a 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címen belül a 
tartalékból átcsoportosít 220 e/Ft-ot a dologi 
kiadásokra. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő: értelem szerint 
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X. sz. napirendi pont: II. félévi munkaterv elfogadása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a munkaterv 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

 57/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2014. II. félévi munkatervet. 

        
 
XI. sz. napirendi pont: Első lakáshoz jutók kérelmének elbírálása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

58/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat  
 Telekgerendás község önkormányzatának képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  
támogatásáról szóló 16/2013. (XI.27.) rendelete alapján 

 
Pelesz Pál Telekgerendás Orgona utca 1. szám alatti lakos, és Kis Noémi Telekgerendás, Dózsa utca  45.  szám alatti lakosokat a Telekgerendás Dózsa u. 45. szám alatti, 379 hrsz-ú 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan megvásárláshoz  egyszeri 500.000,-
Ft, azaz Ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.  
Kérelmezők és az ingatlan tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a képviselő-testület 
határozatát követően, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg 15 évre a Békéscsabai 
Járási Földhivatalnál (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.) jelzálog kerüljön bejegyzésre 
Telekgerendás Község Önkormányzat javára – a szerződésben rögzített feltételek 
biztosítására-. 
Megkeresem a közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportját, hogy kérelmezők részére a 
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53300029-18538483. számú számlájára az 
500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot átutalni szíveskedjenek, a támogatási szerződés egy 
példányának az átvételét követően. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő: értelem szerint. 
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XII. sz. napirendi pont: A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Előterjesztést és a pályázati anyagot a képviselők megkapták. Köszönti a pályázót, Zsigáné 
Kósa Editet. Megkérdezi, miért nem tüntetett fel a pályázatában egyéb képesítéseket, például 
van-e alapfokú számítógép-kezelői képesítése? 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Nem, sajnos ilyennel nem rendelkezik. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Van-e jogosítványa?  
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Igen, az van. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Mi a vezetői hitvallása? 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Liberális és demokratikus vezető szeretne lenni, ugyanakkor el kell fogadtatnia a kollégákkal, 
hogy amit ő mond, azt vezetőként mondja. Az óvodában és a bölcsődében is ugyanezt a 
pedagógiai programot szeretné tovább vinni, ami jelenleg is zajlik az óvodában, ezt már 
mindenki ismeri és bevált. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Mit ért a bölcsődei férőhelyek maximális kihasználtságán, amit a pályázatában említett. 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Minél több helyi gyermek kerüljön itt a bölcsődébe, ez biztonságot ad a gyermeknek is, illetve 
lehetőséget a szülőknek, hogy dolgozni járjanak vagy munkát keressenek. Ez a mai világban 
nagyon fontos.    
Medvegy Mihályné polgármester:  A védőnő tájékoztatása szerint két gyermeket Békéscsabára visznek át bölcsődébe. 
Tudatosítani kell a szülőkben, ha elviszik a gyermeküket, az a bölcsőde létét veszélyezteti. 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
A szülők személyesen elégedettségüket fejezték ki neki a nevelők munkájával kapcsolatban, 
más okok miatt viszik a gyermekeiket más óvodába vagy bölcsődébe. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Milyen elvárásai lesznek a kollégáival szemben vezetőként? 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Elsősorban a munkarend betartása, szakmai színvonal megtartása, és hogy elfogadják őt 
vezetőként. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Milyen kapcsolatot kíván kialakítani a Szülői Munkaközösséggel? Erre nem tért ki a 
pályázatában. 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Általánosságban írt a szülőkkel való együttműködésről a pályázatában. A szülőkkel jelenleg is 
jó a kapcsolata, így a Szülői Munkaközösséggel is, ezt a jó kapcsolatot kívánja fenntartani. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Mennyi gyermek jár kis-közép és nagycsoportba? 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
A nagycsoportba 10, illetve 8 gyermek, a kiscsoportba 8 gyermek. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Milyen visszajelzéseket adtak a szülők a szülői elégedettség-felmérésekben? 
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Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Csak a szülők egy kis része jelzett vissza, így még nem összesítette az információkat. Két 
írásbeli észrevétel érkezett a családi nappal kapcsolatban. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Felkészültnek kell lennie olyan vezetői feladatok ellátására is, mint a takarékos gazdálkodás, 
munkáltatói feladatok törvényes betartása, illetve az egy személyű döntéshozatal és felelősség 
vállalása. Jelenleg az óvoda 6.30-tól 17.00-ig tart nyitva. Ugyanakkor a takarítók munkaideje 
is pont ettől eddig tart. Mikor takarítanak? Akkor nem tehetik, amikor a gyerekek még az 
intézményben vannak. Tervez-e változtatásokat ezen a téren? 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
A takarítók korábban érkeznek, de szülői megkeresés nem érkezett ezzel kapcsolatban. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Ezt a rendszert felül kell vizsgálni, mert így biztosan nincs lehetősége a takarítóknak minden 
munkát (játékok fertőtlenítése, szekrények takarítása, szellőztetés) elvégezni. Nem ért egyet a 
csoportok kialakításával. A csoportok szétszedése - egy kétcsoportos óvodában - „pakolása” 
vétek a gyerekek ellen, mindig új pedagógust megszokni, semmi nem indokolja ezt a 
rendszert. Szakértőket kérdezett meg, és nekik is egyértelműen az a véleménye, hogy ez nem 
jó módszer. Ez csak az óvónők kényelmét szolgálja. 
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Nem tervez változtatásokat ezen a téren. Mivel ez egy igen kis létszámú óvoda, kevés a 
gyermek és a nevelő is, az óvónők „megszokása” nem jelent gondot a gyermekeknek. Viszont 
az egy korú gyermekek jobban tudnak együtt játszani és a foglalkozásoknak is így van 
értelme. A nagycsoportosoknak másak az igényeik, mint a kicsiknek, a nagyobbakkal 
folytatott fejlesztő munkát zavarhatja, akadályozhatja, hogy a kicsikkel játszani kell és 
máshogy foglalkozni. A kicsik meg nem tudnak bekapcsolódni a nagyok foglalkozásaiba, 
például a matematika, torna, környezetvédelmi nevelés, nem is elvárható tőlük. A gyermekek 
érdekét a hasonló életkorú, fejlettségű korcsoportba tartozás szolgálja.  
Medvegy Mihályné polgármester:  A szülőktől olyan vélemények érkeznek, hogy az óvoda színvonala a gyermekmegőrzés 
szintjére süllyed, nem látják az iskolára való felkészítést, a gyerekükön a fejlődést. A csorvási 
szülők is elviszik a gyermekeiket. Hogyan kívánja tájékoztatni a szülőket, hogy a szülők 
lássák a gyermek fejlődését.  
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
A nevelőknek van fogadóórája, nem igazán veszik igénybe a szülők, van amikor szülői 
értekezletre sem jönnek. A csorvási gyerekeket családi okok miatt viszik el. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Számon kéri, hogy a családi napon az intézményvezető, a Vadaspark programon meg pályázó 
nem vett részt. 
A megszólítottak elmondják családi okaikat. 
Medvegy Mihályné polgármester:  A családjaiknak ezt meg kell tudni oldani. Megkérdezi a képviselőket, van-e kérdésük a 
pályázóhoz? 
Ránkliné Balázs Edit képviselő:  Hozzáfűzi az elhangzottakhoz, hogy mindig lesz olyan szülő, akinek ez vagy az nem tetszik. 
Nem lehet mindenki igényeit kielégíteni. Szülőként elmondja, hogy szerinte a mostani 
csoport-kialakítás jó. Ahány település, annyi féle gyakorlat.  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő :  
Nagy kihívás, hogy belső a pályázat, helyi a jelölt. A vezetőként való elfogadásában nagy 
szerepet játszhat, hogy a pályázó édesanyja is óvodavezető volt ebben az óvodában. 
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Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Elmondja, hogy ő pályakezdőként került az óvodába, sok éve dolgozik itt, elvégezte a 
közoktatási vezetőképzést és úgy érzi, el tudja fogadtatni, hogy Ő a saját útját járja, a saját 
jogán lesz vezető. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő:  
A pedagógiai program kötött. Az intézmény közösségének nem ugyanaz a pedagógiai 
hitvallása?  
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
De igen és Ő azt szeretné, ha ez továbbra is így maradna. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő:  
Hogyan szeretné javítani a szülőkkel való kapcsolattartást?  
Zsigáné Kósa Edit pályázó:  
Szeretné, hogy ha a szülőknek valami gondjuk van, azt jeleznék, időpontot tudnak egyeztetni 
a nevelőkkel és személyesen megbeszélni az esetleges problémákat. Továbbá gyakrabban 
tartatna szülői értekezletet is. Szerinte az óvoda erőssége az arculata, a kis közösség és a 
szlovák gyökerek. Mindezek segíthetnek erősíteni a lokálpatriotizmust.  
Kerekes József képviselő:  
Reméli, hogy a pályázó lesz a vezető, viszont meg kell tanulnia a számítógép használatát, ez 
elengedhetetlen egy vezetőnek manapság. A pályázó a pályázatában nem szánt elég figyelmet 
gazdálkodási kérdéseknek, de reméli, hogy a gyakorlatban ezt majd fő feladatának tekinti. 
Nem szeretné, ha az óvoda is az iskola sorsára jutna.  
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Több hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja az első határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen, 1 nem - szavazattal : 
 
 

 59/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 
    

59/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői álláshelyének pályázat útján történő betöltéséről. 

 A képviselő-testület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormány rendelet alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42.§.2. pontjában biztosított hatáskörében eljárva. 
 
Zsigáné Kósa Edit (született: Békéscsaba, 1971. július 26. anyja neve: 
Chlebnyiczki Erzsébet)  5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 23. szám alatti 
lakos – közalkalmazott - pályázatát 
5 igen 1 nem 0 tartózkodó szavazat mellett támogatja, 

 és megbízza- a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett- a Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak  ellátásával  - 5 éves időtartamra -. 

 



12 
 

  
 
A polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 óra 50 perckor bezárta. 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 _________________________   __________________________ 
       Medvegy Mihályné              Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 _________________________   ___________________________ 
  Kindli András                            Sipiczki Márton     

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 
 


