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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. december 4. napján 17 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Bálint Ira (17 óra 20 perctől) 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
Szecskő Zsolt  
Dénes László képviselők  
 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Szántó Marianna Általános Művelődési Központ igazgatója  
 Kissné Matin Éva ÁMK iskola intézményegység-vezető helyettes 
 Kósa Miklós Erdélyi Magyarokért Egyesület képviseletében 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel a Képviselő-testület 
ülésének összehívására a Képviselő-testület és Szervei Működési Szabályzatáról szóló 
4/2007.(III. 23.) (továbbiakban: SzMSz.) számú rendelet 19. § (4) bekezdése alapján telefon 
igénybevételével került sor. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
  

Napirendi javaslat: 
 
I. Napirend: Általános Művelődési Központ igazgató Asszony vezetői 

megbízatásának megtárgyalása 
             Előadó: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
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Napirend előtt: 
 
Nagy Károly: 
Napirend előtt szeretné, ha meghallgatnák Kósa Miklós Urat, az Erdélyi Magyarokért 
Egyesület vezetőségi tagját. 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a nyáron már jelezte, lehetőség lett volna egy erdélyi magyar 
településsel testvérkapcsolat felvételére.  Olyan településsel még nincs testvérkapcsolata az 
Önkormányzatnak, ahol magyar származású emberek élnének. Ebbéli szándékát az 
Önkormányzat már régen kinyilvánította, ezért célszerűnek tartaná a most kínálkozó 
lehetőséget kihasználni. 
A már korábban emlegetett Héjjasfalva delegációját vendégül lehetne látni a Luca napi 
rendezvényen, és a beszélgetések során többet megtudhatna a két település egymásról. 
Felkéri Kósa Mikós urat, hogy tájékoztassa a képviselőket az Egyesületről és a 
lehetőségekről. 
 
Kósa Miklós: 
Az Erdélyi Magyarokért Egyesület a határokon túl élő erdélyi magyarokat a magyar 
állampolgárság megszervezésében segíti. 
Az Egyesület felvállalta, hogy a Romániában élőknek segítenek a magyar állampolgársági 
eskü letételében. 
Erdélyben nagyon sok 100 fő alatti, idős emberek által lakott település található, akik részére 
az adminisztrációs feladatok ellátásában is segítséget nyújt az Egyesület. 
Segesváron működik az „Új Ember Egyesület”, amely szintén hasonló gondokkal küzd, mint 
az Erdélyi Magyarokért Egyesület. A közelmúltban 21 fős delegáció érkezett Gyöngyösre, 
akik letehették a magyar állampolgársági esküt az Egyesület segítségével. Az Egyesület tervei 
között szerepel, hogy általános iskolás gyermekeknek szervezzenek Erdélybe csereüdültetést. 
Ehhez és sok más tervük megvalósításához keresik alapítványok, egyesületek segítségét, 
támogatását. 
Héjjasfalva református település, többségében nem magyarok lakják, és sajnos sok a 
munkanélküli. 
Segesvárhoz közel van a település, és mezőgazdasággal foglalkoznak.  
Héjjasfalva polgármestere román, alpolgármestere magyar. 
Héjjasfalva delegációja szívesen jönne a december 15-én megrendezésre kerülő Luca napi 
rendezvényre, amennyiben Gyöngyöstarján Önkormányzata fogadni tudná őket, és szívesen 
látnák a gyöngyöstarjániakat is a kis falukba. 
Gyöngyöstarjánban kitűnő borok vannak, és a székely ember a lakodalmak alkalmával 
szívesen kínálja a jó, magyar borokat, és így elképzelhető, hogy egy gazdasági kapcsolat is 
létrejönne.  
Kéri, hogy fogadja az Önkormányzat a küldöttséget december 15-én, és fogadják el az Ő 
meghívásukat is. Pénteken érkeznének Magyarországra, az éjszaka megoldott, az 
Önkormányzatnak szombat reggeltől, vasárnapig kellene a vendéglátást megoldania.  
Szombaton már reggeli is kellene és idegenvezetés. 
 
Nagy Károly: 
A vendégek reggeliztetését, ebédeltetését meg tudják oldani, a vacsora a rendezvény miatt 
adott. 
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Szecskő Zsolt: 
A településen túl sok látnivaló nincs, nem kellene túl korán kezdeni a napot. 
Borkóstolót azonban nem lenne szabad kihagyni. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Egy programnak el tudná képzelni a Mátra Múzeum megtekintését is. 
 
Nagy Károly: 
A részleteket meg lehet még beszélni később is, most abban kellene állást foglalnia a 
Képviselő-testületnek, hogy egyáltalán fogadják-e a Héjjasfalva delegációját. 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy fogadják Héjjasfalva delegációját, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
(Bálint Ira részvételével folytatódik az ülés) 
 
A képviselők közül 5 fő egyetért azzal, hogy december 15-én fogadják  Héjjasfalva település 
delegációját, 1 fő pedig tartózkodott a szavazástól. 
 

I. Napirend: Általános Művelődési Központ igazgató Asszony vezetői   
megbízatásának megtárgyalása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szántó Marianna: 
Mielőtt megtárgyalná a Képviselő-testület a napirendet, bejelenti, hogy az ÁMK igazgatói 
megbízásáról a sorozatos megbetegedései és a stressz helyzetek miatt lemond. 
Lemondását írásban is benyújtja, és kéri polgármester urat a lemondásának az átvételére. 
 
(Szántó Marianna miután átadta a lemondását, elhagyja az ülés helyszínét.) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A felmondási idő 2 hónap. 
 
Jenei Károly: 
Tudomása szerint a felmondási időtől el lehet tekinteni. 
Ezt követően fel kell kérni Kissné Matin Évát az ÁMK iskola intézményegység-vezető 
helyettest az intézmény vezetésére. 
 
Szecskő Zsolt: 
Közalkalmazotti jogviszonyáról is lemondott? 
 
Nagy Károly: 
Csak a vezetői megbízásáról mondott le. 
 
Kissné Matin Éva: 
A továbbiakban gondok lesznek, mivel nincs üres óraszám. 
 
Jenei Károly: 
Jelen esetben Szántó Mariannát, mint pedagógust nem tudják foglakoztatni. 
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Szecskő Zsolt: 
Nem kell elfogadni a felmondását. 
 
Jenei Károly: 
El kell fogadni, csak tisztázni kell a dolgokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben elfogadják a felmondást, végkielégítést kell fizetni részére. 
 
Jenei Károly: 
Nem kell végkielégítést fizetnie az Önkormányzatnak, hiszen Ő mondott le. Nincs órakerete, 
részmunkaidős állásban lehet csak foglalkoztatni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem tudja az Önkormányzat foglalkoztatni, el kell küldeni, és akkor viszont végkielégítést 
kell fizetni. 
 
Kissné Matin Éva: 
Nem tudnak részére órakeretet biztosítani, mert akkor valakinek az órakeretét le kellene 
csökkenteni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ismerteti az idevonatkozó jogszabályt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Elfogadható a lemondás, de az lenne a legjobb, ha nem csak a vezetői megbízásáról, hanem a 
közalkalmazotti jogviszonyáról is lemondana. 
 
Jenei Károly: 
Arra kellene törekedni, hogy a munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnjön. 
 
Nagy Károly: 
Utána kell járni a lehetőségeknek, és holnap a személyes találkozás alkalmával meg kell 
beszélni a részleteket. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Fel kell venni a kapcsolatot a tankerületi felügyelővel és segítségét kérni az ügyben. 
 
Bálint Ira: 
Utólag már nagyon sajnálja, hogy nem védte meg az igazgató Asszonyt és vele együtt az 
intézményt. Az utóbbi időben az Önkormányzat nagyon az igazgató Asszony munkája ellen 
volt. 
Azok a szülők, akikkel beszélt, mind jónak tartják az iskolát, és az igazgató Asszony 
munkájával is meg vannak elégedve. 
Hiányolják a szülők, hogy nincs tornaterem, nincsenek szakkörök, és ezeket mind az 
Önkormányzat rovására írják. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ő pont az ellenkezőjét hallotta a szülőktől. Nincsenek megelégedve az iskolában folyó 
pedagógiai munkával. 
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Az elmúlt két évben semmi plusz dolog nem történt az iskolába, bármit kértek az igazgató 
Asszonytól, ő mindig az ellenkezőjét tette. A költségvetés tárgyalásánál nagyon sok szakkör 
beindításához hozzájárultak. Azért, hogy az nem úgy működik, ahogyan egy szakkörnek 
működnie kellene, már nem az Önkormányzat hibája. 
Az igazgató Asszony soha nem tájékoztatta a pedagógusokat a testületi ülésen elhangzott 
problémákról, kritikákról. 
Azzal vannak megelégedve a szülők, hogy az általános iskolában nincs informatikai oktatás, 
testnevelés órák maradnak el, az angol oktatást pedig szétszedték?  
Az igazgató Asszony hajlamos volt arra, hogy mást mondjon „kifelé” és mást cselekedjen. 
 
Jenei Károly: 
Azt hangoztatta, hogy mielőtt Ő idejött, minden rossz volt az iskolában. 
Osztályelégedettségi tesztet végeztettek az iskolában, ami azonban nem a valós véleményeket 
tartalmazta. 
 
Nagy Károly: 
Úgy érzi, hogy félelem van az emberekben, és emiatt elég gyakran megváltoztatják a 
véleményüket. 
 
Jenei Károly: 
Nincs lelkiismeret furdalása, hiszen nagyon sokszor, jó szándékkal, segítésképpen beszéltek 
az igazgató Asszonnyal, de mindig mást csinált, mint amiben megegyeztek, mereven 
visszautasította a segítséget. 
 
Dénes László: 
Mindig elnézőek voltak az igazgató Asszonnyal szemben, meggyőződése, hogy már sokkal 
hamarabb lépnie kellett volna az Önkormányzatnak ez ügyben. 
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 18 óra 15 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Szecskő Zsolt Jenei Károly 
képviselő alpolgármester 

 


