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J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-én 8.30 

órakor kezdődő rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 

Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mert a megválasztott hét képviselőből hét fő jelen van. 

 

Ismertette a  napirendet. 

 

Németh Lajos képviselő: A pályázók meg lettek-e hívva az ülésre? 

 

Sipos Balázs polgármester: Nem lettek meghívva. Most ők csak véleményeznek, ezért nem 

tartja indokoltnak a meghívásukat. 

 

N a p i r e n d :  

 
N y í l t  ü l é s :  

 

1. Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

pályázatainak véleményezése. 

Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

2. Ügyrendi bizottság külsős tagjának eskütétele. 

Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

3. Egyebek. 

 

 

A napirend elfogadásáról szóló szavazásban hét  képviselő vett részt. 

A képviselő-testület a napirendet hét igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2014. (V.12.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

a polgármester által ismertetett napirendet. 

 
1/ Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

pályázatainak véleményezése. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 

 

Strausz Edit jegyző: Ismertette az önkormányzati törvény zárt ülésre vonatkozó részét.  

A pályázók egyike sem kérte zárt ülés tartását, ezért a napirend nyílt ülésen kerül megtárgyalásra. 

 

Sipos Balázs polgármester: Az iskola igazgató munkáltatói jogköre a minisztériumhoz, illetve a 

KLIK-hez került. A korábbi években  két esetben eredménytelen pályázat volt, így eddig megbízott 

igazgató látta el a feladatokat. 



2 
 

Most két pályázat került beadásra, Bencze Beáta és a mostani megbízott igazgató, Sümegi Tamásné 

pályázott. 

Az elmúlt négy évben fenntartó váltás volt. A váltást követően az átlagostól negatív irányba fordult az 

önkormányzat és az iskola kapcsolata. 

Az iskola a településen maradt, de egy külön szigetté vált, és kivonta magát a falu életéből. Az 

önkormányzat vezetőit kihagyta az iskola fontosabb rendezvényeiből, nemzeti ünnepeiből. 

 

A március 15-ikoszoruzásról sem értesítette az igazgató nő, így nem tudott ott jelen lenni. 

Jelzés érkezett, hogy egyes tanárok nem köszönnek az iskola diákjainak, sem az intézményben, sem az 

utcán. 

Szükségszerűnek tart egy szemléletbeli és személyi változást. Az iskola szerves részét kellene, hogy 

képezze a településnek. Ez a helyzet nem az iskola és a település jövőjét szolgálja. 

 

Véleménye szerint Bencze Beáta pályázatát kellene támogatni, mert az ő szemléletével az iskola 

hosszú távú fenntartása biztosítható.  

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő: Azzal egyetért, hogy a képviselőket, polgármestert hívják meg az 

iskola rendezvényeire. Ennek ellenére Sümegi Tamásné kinevezését javasolja. 

Sümegi Tamásné öt éves tapasztalattal rendelkezik az iskola vezetését tekintve. Bencze Beáta három 

éves vezetői gyakorlattal rendelkezik és csak helyettes igazgatóként, ami nem ugyanaz, mint az 

igazgató. 

Sümegi Tamásné pályázatában nem értékeli negatívumként, hogy a pedagógiai programot idézte, mert 

azzal azonosult. Szerinte önálló gondolatok is vannak a pályázatban. Az iskola tanulmányi és sport 

rendezvényeken is szép eredményt ért el. 

 

Sipos Balázs polgármester: Nincs jelentősége, hogy valaki helyettesként, vagy vezetőként lát el 

feladatot. A körükben is van olyan, aki a helyettesi székből ült a vezetői székbe. 

A kompetenciamérések eredményei mutatják az iskola szakmai munkáját. Ezeknek a felméréseknek az 

eredménye az elmúlt években jelentősen romlott, az eredmények átlag alattiak. Ezzel nem lehetnek 

megelégedve, mert az iskola jövője múlhat ezen. 

A pedagógiai programot nem a vezető írta, a vezetőnek pedig önálló gondolatainak kell, hogy legyen. 

Az ő iskolájukban nem valósult meg a nyári táborozás, és egyéb tervek sem. 

 

Németh István képviselő: 2011. évben is volt szó a kompetenciamérésekről. Azt lehet írni, de nem 

erről beszélünk. Ezek a kompetencia eredmények valóban jobbak voltak 2011. ében, de országosan 

nagyon sokat romlottak ezek az eredmények. Természetesnek tartja, hogy a jelenlegi igazgató 

pályázata átfedéseket mutat a pedagógiai munkával, mert ő az elvégzett munkáról ír. 

Bencze Beáta pályázata nem tartalmaz konkrétumokat. 

Korábban az iskola és az önkormányzat kapcsolata jó volt, ez valami oknál fogva megromlott. 

Ezt nem tartja negatívumnak az igazgató működésében. 

Az iskola önállóan is tarthat nemzeti ünnepet és egyéb rendezvényt, erre nem kell, hogy meghívja az 

önkormányzat tisztségviselőit. 

A hatályban lévő törvényi rendelkezések alapján a pedagógiai programot az igazgató meg tudja 

vétózni. 

A pedagógusok kötelező továbbképzése rendben folyik az iskolában. Ez feszített munkatempót 

igényel a pedagógusoktól. 

Az iskolában - a zenei oktatás kivételével – megmaradt a művészeti oktatás, ez is egy eredmény. 

Az iskola tanulmányi eredményével kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi években nem volt 

jellemző, hogy a sporton kívül eredmény lett volna. 

Az elmúlt öt évben sok apró fejlesztés is történt az iskolában. Igaz, hogy ez egy közös munka volt. 

Az iskola működése, ha így folytatódik, akkor lát benne jövőt. 

 

Sipos Balázs polgármester: A régebbi pályázatok elbírálása során más volt a helyzet. Ott két pályázat 

került kiemelésre, és nem sikerült a döntés. 
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A gyermekanyagra hivatkozva, minden iskola a meglévő anyaggal dolgozik. Erre nem lehet 

hivatkozni a szakmai munka során. 

 

Bencze Beáta is hozzáfér az interneten a pedagógiai programhoz, ős is megismételhette volna az abban 

leírtakat. Mégsem így tette, önálló gondolatokat sorakoztatott fel a pályázatában. 

Felsorolja, hogy mik ezek. 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő: Sümegi Tamásné is említi a pályázatában a korrepetálások 

szükségességét, és azt, hogy a kompetencia mérések eredményén javítani kell. 

A tanulók értelmi képessége meghatározza a kompetencia mérések eredményét. Sajnos a gyermek 

nagy százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. 

 

Sipos Balázs polgármester: A szülő oda viszi a gyermekét, ahol az iskola tud valami kiugrót 

nyújtani. Azt kellene elérni, hogy ne vigyék el innen a gyermeket, hanem máshonnan is ide hozzák. 

Ha az ő iskolájukat nem fejlesztik, akkor innen is el kell járnia minden gyermeknek. 

Tudja, hogy régebben sem csak a sport eredmények vitték el az iskola hírét. 

 

Németh István képviselő: Mind a két pályázat ugyanarról szól, csak más szavakkal. 

A táborozásra visszatérve, a magyarországi táborozás nagyon drága. Nincs rá pénzük.  

A kéthelyi iskolát meg akarjuk szüntetni?  

Az iskolának sokkal több a programja, mint korábban. 

 

Fekete Csaba alpolgármester: Mind a két pályázat jó. A kompetenciamérés egy tény, a Beáta 

pályázata is azonosul a pedagógiai programmal. Az iskola léte a kérdés. Ezért még magasabb szintű 

munkát kell végezni. A végső döntést nem a képviselő-testület hozza meg. Azt hangsúlyozná, hogy az 

ország legnagyobb feladata az oktatás. A Beáta mellett tenné le a voksát, mert egy picivel jobbnak érzi 

őt. 

 

Németh Lajos képviselő: A balatonszentgyörgyi iskolából sokkal többen járnak Keszthelyre, mint 

innen máshova. Németh Istvánnak igaza van abban, hogy mind a két pályázó ugyanazt mondja el más 

szavakkal. 

Szerette volna megkérdezni Bencze Beátát, hogy miért akar eljönni 20 év után abból a kiváló 

iskolából. Számára két dolog tisztázott, a főigazgató javaslatára nevezik ki az iskola igazgatót. 

Az az érzése, hogy az igazgató kinevezése egy lefutott ügy.  

A mai beszélgetésüket formálisnak tartja, de azért objektívan szemléljék a dolgokat. 

A két pályázat között nem lát lényegi különbséget. Jó lenne, ha a jövőben - tekintettel a közelgő 

választásokra- nem használnák ki a megosztottságot. Bencze Beátáról egyébként jó véleménnyel 

vannak a mostani iskolájában.  

Országosan két rossz tendencia van, csökken a gyermeklétszám, és a rossz körülmények között élő 

gyermekek száma növekszik. 

A jövő érdekében ő a folyamatosságra szavazna. Nem mindig a forradalmi változtatás a jó. 

 

Sipos Balázs polgármester: Kikéri magának, hogy ez egy lefutott ügy. Ő úgy kezdte a mondandóját, 

hogy a személyes véleményét mondja el. 

A helyettes magasabb pozícióra vágyik, mert azért tanult, hogy ezt megtehesse. Mások esetében is így 

szokott ez lenni. 

Örül annak, hogy a folyamatosságra szavaz képviselőtársa. 

 

Sipos László képviselő: Azt kell mondania, hogy a polgármester úr által elmondottakkal ért egyet.  

Tapasztalja, hiszen régóta itt él a faluban, hogy az iskola helyzete romlott. Nem tudtak öt évig egy 

iskola igazgatót választani. Hiányzott a biztonság az iskola életéből. 

A mostani időkben történtek nem voltak jellemzőek. Az önkormányzati vezetők mindig meg voltak 

hívva az iskola rendezvényeire, ünnepségeire. 

Néhány tanár viselkedése kritikán aluli, mert nem köszönnek. Ekkora faluban mindenki mindenkit 

ismer, nem kell bemutatni senki életét sem. 
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Ezen túl a tanári kar sem egységes, ez pedig a vezetőn múlik. Olyan kvalitású igazgató kellene, mint a 

Klen Zoltán volt. Ki szeretné hangsúlyozni, hogy önálló iskolát szeretne. A tanárok azért vannak, hogy 

a problémákat megoldják. 

Reflektál képviselő társa felvetéseire. Hogyan lehetne lejátszott ügy, mikor nem is ők döntenek. A 

véleményét egyébként mindenki elmondhatja. 

Ő a változás mellett szavaz. Jöjjön egy új vezető, aki új szemléletet visz az iskola életébe. Szülők 

részéről is érkezik jelzés, hogy nem mennek jól a dolgok az iskolában. 

 

Havanecz Imre képviselő: Mindkét pályázat jól, de inkább Benze Beáta pályázatát támogatná. Az 

iskolát egy bizonyos szellemiség hatja át, ezért vitte el ő is a gyermekét innen. 

 

Fekete Csaba alpolgármester: Ha ebbe a rendszerbe egy új ember belép – és a többi a helyén marad 

– akkor a munka rendben mehet tovább.  

 

Német István képviselő: Nem tud áldatlan állapotokról ebben az iskolában. Pont most nincs 

feszültség a tanári karban.  

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette a határozati javaslatot. 

 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. 

A képviselő-testület a határozati javaslatot négy igen szavazattal, három nem szavazat mellett 

elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2014. (V.12.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetői állására benyújtott 

pályázatokat az alábbiak szerint véleményezi. 

 

Bencze Beáta pályázata:  

Összeszedett, önálló gondolatokra épülő és az aktuális statisztikai 

adatokat szemléltető, figyelemre méltó anyag, újszerű 

gondolatokkal, mely hosszú távon hatással lehet a helyi oktatásra, 

annak minőségére. Nagyban meghatározhatja iskolánk jövőjét és 

térségi szerepét, mellyel településünk Kéthely fejlődése 

biztosítható, hiszen községünk megtartó ereje első sorban 

alapintézményeinek (óvoda, iskola, szociális ellátás intézményei) 

fenntarthatóságában mérhető igazán. Erre a pályázatban a 

pályázatíró utalást is tesz. 

 

Sümegi Tamásné pályázata: 

Nagy átfedés figyelhető meg a Kéthelyi Széchenyi István 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai 

Programja - melyet a nevelő testület alkot a mindenkori igazgató 

és helyettese hagyja jóvá - és a beadott pályázat között, tartalmi és 

formai szempontokat figyelembe véve egyaránt. Kevés az önálló, 

egyéni gondolat, mely kitörési pont lehet iskolánk térségi 

szerepében. 
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A képviselő-testület Bencze Beáta kinevezését javasolja. 

 

Határidő: 2014. május 16. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 
 

2/ Ügyrendi bizottság külsős tagjának eskütétele. 

 

Sipos Balázs polgármester: Felkérte a jelenlévőket, hogy a megválasztott külsős bizottsági tag 

eskütételéhez álljanak fel. Felkérte a jelenlévő Szekeres Tibort, hogy az eskü szövegét mondja utána.  

 

Szekeres Tibor a képviselő-testület előtt az esküt letette. (Esküokmány a jegyzőkönyvhöz mellékleve 

van.) 

 

 

3/ Egyebek. 

 

Sipos László képviselő: A TESZED akción kevesen voltak. 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő: Munkanap volt, azért nem tudtak sokan elmenni. 

 

Sipos Balázs polgármester: Az időpont behatárolt volt, a másik két nap nem volt jó, az iskolában a 

madarak és fák napja rendezvénye miatt, illetve a másik nap a focimeccs miatt. 

 

Németh István képviselő: Nem kér dicséretet a tevékenységéért. Sokszor felvetette, hogy 

Kéthely és környéke úszik a szemétben. Azt is megmondta a Grétának, hogy az általa említett 

területekre nem lehet kimenni, mert már akkora a fű. 

Megmondja, hogy hol van szemét, de ő nem szed többet szemetet, mert régebben autószám 

szedett szemetet. 

 

 

 

Más tárgy, vagy hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 10.23 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 Sipos Balázs Strausz Edit 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


