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3/2019. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2019. február 25. napján 

18.00 órakor megtartott rendkívüli Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Palkovits János elnök, 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes, 

Herczegné Pákozdi Marietta képviselő, 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető, 

 

Szülői Szervezet részéről: 

Gelencsérné Varga Renáta felsős elnök-helyettes, 

Honecker Anikó elnök, 

Gróf-Markovits Ildikó alsós elnökhelyettes, 

Pákozdiné Eső Anna 8. osztály SZM képviselő 

 

és 

 

dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitom. 

Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

13/2019. (II. 25.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

1. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A) működésével 

kapcsolatos szülői levélről szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök-helyettes. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk rá a napirendi pontra. Újabb szülői levél érkezett, az Elnök-helyettes Asszony összehívott ezzel 

kapcsolatosan egy rendkívüli ülést. Én úgy gondolom, hogy az összevont szülői értekezleten a tornateremben 

megbeszéltünk mindent. Az összevont szülői értekezlet után minden osztályfőnök elment a saját osztályában, 

ha van még probléma, azt jelezzék az Igazgató Asszony részére. Ilyen jelzés nem érkezett. A levelet „szülők 

nevében” került „aláírásra”, a feladó Kántor Mónika. 

 

Honecker Anikó: 

Beszéltem a levél írójával és kértem, hogy ne minden szülő nevében írjon levelet. Ha problémájuk van, 

akkor írják alá azok, akiknek gondjuk van. Itt mindenki tudja, hogy kinek van problémája. 
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Herczegné Pákozdi Marietta képviselő: 

Az összevont szülőin mindkét fél ott volt, elmondhatták a panaszokat. Ugyanoda jutunk el, hogy a fenntartó 

ezekre a kérdésekre nem tud válaszolni. Ha megkérdezzük, azt sem fogják meghallani. Az Intézményvezető 

felelőssége, hogy jól működjön az iskola. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Nem biztos, hogy nem fogják meghallani. Azért kértem ezt az ülést, mert úgy gondolom, ha én megértem a 

válaszokat, amit a Judit mond, akkor mindenki megérti.  

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

A levélben jelzett minden felvetés (pedagógusok alkalmazása, helyettesítés, munkakörök stb.) 

intézményvezetői hatáskör, amelyben mint egyszemélyű felelős döntök. Ez az én felelősségem. Kétévente 

jönnek az iskolát központilag ellenőrizni. Ameddig ők hivatalosan nem mondják ki, hogy rosszul működik 

az iskola, addig szülő sem mondhatja. A levélből szerintem tömény rosszindulat árad és rágalmazás.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Az első levelet, ami ki volt függesztve, hatvanhárman írtak alá.  

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Ezt én nem láttam, a Jegyző Úrtól kértem el, hogy tudjak rá reagálni, mert nem kerestek meg vele. 

 

Gelencsérné Varga Renáta: 

Abban is hasonló kérdések voltak. Amikor megtudtam ezt a levelet, írtam az osztályomban lévő szülőknek, 

hogy van egy ilyen levél, mindenki döntse el belátása szerint, hogy a boltban aláírja-e. Jeleztem, hogy én 

nem írom alá.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Az első levelet hatvanhárman írták alá, ez nem egy szülő problémája.  

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Az első levelet Fuchs Judit írta és tette ki a boltban. 

 

Gelencsérné Varga Renáta: 

A boltban kitett levélben a problémájuk az, hogy sok tanár elment, magas az óraszám és már harmadjára 

változott az órarend. Ha probléma van, ott az osztályfőnök, ha nem tud segíteni, akkor az igazgató. Nekem is 

volt problémám és elmentem a Judithoz és megbeszéltük. 

 

Pákozdiné Eső Anna: 

A levélíró helyében azt kellett volna csinálni, hogy megkeresem a nyolc osztály SZM vezetőjét és azt 

mondani, hogy mit szóltok a levélhez. Meg kellett volna kérdezni az ő véleményüket. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Olyan személy is van, akinek nem is idejár a gyereke, de aláírta a levelet. Egy családból többen is aláírták és 

van olvashatatlan aláírás is. Van olyan is, aki azt mondta, hogy azért írta alá, mert azt hitte, hogy mellettem 

áll ki ezzel. A levélre kapott hivatalos választ Fuchs Judit, amit a Szülői szervezet elnökének is elküldtem. 

 

Herczegné Pákozdi Marietta képviselő: 

Ott volt az iskolában a lehetőség a kérdések felvetésére. Meg kell ezt írni, mert ennek sosem lesz vége. 
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Palkovits János elnök: 

A Szülői Szervezet korábbi vezetője például nem ment el az SZM alakuló ülésére. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Ezt nem így mondta. 

 

Honecker Anikó: 

Én beszéltem az SzSz volt vezetőjével, nekem azt mondta, hogy ez neki nem probléma, nem tudja, hogy 

ezért a Zsanett miért állt fel. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Nekem ugyanezt mondta, eljött a férjével hozzám az összevont szülői után és elnézést kértek. Az SZM egy 

alulról szerveződő közösség, a szülők részéről ők jogosultak, hogy a felmerült problémákat jelezzék az 

intézményvezetőnek. Ezen kívül egyedi panaszt lehet tenni, konkrétan, névvel ellátva, ezt kivizsgáljuk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Azt hallottam, hogy az SZM helyettese lemondott. 

 

Gróf-Markovits Ildikó: 

Igen, én lettem helyette. 

 

Honecker Anikó: 

Igen. Kilenc jelenlévőből nyolcan egyetértettünk, ő nem. 

 

Gelencsérné Varga Renáta: 

Ezek a levelek nem azért születtek, hogy a problémát megoldják. Azt mindenki látja, hogy vannak 

problémák, de ezek megoldásának nem ez a módja. De azt is látjuk, hogy a Judit ezeket a problémákat a 

lehetőségeihez mérten próbálja megoldani. A levél a Judit személye elleni támadás. Az Igazgatót a Német 

Önkormányzat nevezi ki 5 évre. Azt írják, hogy 12 tanár hagyta itt az iskolát, ki az a 12? Soroljuk már fel! 

Többen nem a Judit alatt mentek el! Én ebbe nem azt látom, hogy segíteni szeretnének és együtt szeretnének 

működni az iskolával.  

 

Pákozdiné Eső Anna: 

A Judit mögött van egy szakmai múlt. Akinek sérelmei vannak, miért nem informálódik? A Judit azért küzd, 

hogy jó oktatás legyen. Lehet, hogy nincs most német tanár, de elment a Mónika, elment Baltigh Márti is, 

tizenöt éve ebbe az iskolába hordom a gyerekeimet, ez nem jelenlegi probléma. Vissza lehetne menni több 

évre. De nem csak itt, máshol is. Nem gondolhatja azt a szülő, hogy beteszi a gyerekét az első osztályba és 

nem fogja a gyerekét probléma érni. Amikor a gyerekem elkezdett iskolába járni, ugyanez a tortúra indult, 

hogy iskolaotthon indult el. Mindig volt olyan, hogy valami nem tetszett a szülőknek. Végre van olyan 

igazgató, akit nem a szülői szeszélyek, pedagógusi meleg székek tartanak ott, hanem arra törekszik, hogy az 

iskola előrejusson. Szeretnék egy papírt beadni ehhez a témához. Ebben a névtelen levélben van egy olyan 

pont, hogy támadják, hogy a nyolcadikosoknak Judit matekórát tart. Ezt milyen jogon? Megkérdezte a 

tanároktól, hogy ki vállalja? Nem vállalta senki. Matekra fel kell készülni, ez melós. Becsülettel elvégzi a 

munkáját. A nyolcadikos szülők nevében szeretném ezt a papírt átadni, hogy erre az évre igényeljük, hogy a 

Judit helyettesítse a matekórákat.  

 

A 8. osztály SZM szülő által írt levél jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

 

mailto:dsv.kroisbach@freemail.hu


 

 

Deutsche Selbstverwaltung Kroisbach 
Német Önkormányzat Fertőrákos 

 
 

Postanschrift (Postai cím): H - 9421 Kroisbach (Fertőrákos)  
Hauptstaße (Fő u.) 139  

 
+36 99 530-024; Fax : +36 99 530 024; Mobil: +36 30 364 7983  

dsv.kroisbach@freemail.hu  

 

Oldal: 4 / 10 

 

Gelencsérné Varga Renáta: 

Én is azt gondolom, hogy ezt most határozottan le kell zárni. Ezzel az iskolának és a gyerekeknek is ártanak. 

Ennek híre megy.  

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

A mai naptól bevezetésre kerül a Panaszkezelési Szabályzat, mely kikerül a honlapra is. Fenntartónak is 

átadtam. Innentől kezdve csak ez alapján kezeljük a panaszokat. Intézményi ügyekben elsőfokon az igazgató 

jár el. A levélben szereplő ügyekben én járok el. Név szerint, aláírva kell beadni. Utána másodfok a 

fenntartó, ez után már nincs jogorvoslat. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Az összevont szülőin elhangzott, hogy azért nem merte mondani, mert a gyerekét hátrányos 

megkülönböztetés éri. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Ezt az iskola nevében kikérem magamnak. Ezt az egészet Körei Katalin indította az első levéllel november 

26-án, és azóta gyűrűzik az ügy hasonló szövegezésű levelekkel. A levelek olyan csúsztatott információkat 

tartalmaznak, amelyeket csak pedagógustól tudhatnak a szülők. Többször megemlítik a kolléganőt ért 

vélelmezett sérelmeket. A levelek kapcsán pedagógiai értekezleten szembesítettük Katit az általa leírtakkal, 

és másnap már nem jött dolgozni, azóta táppénzen van és jelezte pár napja, hogy másik munkahelyre megy 

dolgozni. Pletykák szólnak arról is, hogy bár nálunk beteg, közben minden nap tanít Sopronban. Több jelzés 

érkezett, hogy tanórákon a tanulóknak sértő módon nyilatkozik meg a kollégáiról, ami etikátlan és romboló 

magatartás, nem beszélve a szülők, képviselők számára szivárogtatott téves információkról. 

 

Palkovits János elnök: 

Azt is ígérte, hogy karéneket fog tartani, de ez nem történt meg. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

A tantestületi ülésen az Elnök Úr füle hallatára azt is kijelentette, hogy nem énekel a gyerekekkel az órán, 

mert nem tudnak énekelni. 

 

Honecker Anikó: 

Akik ezt a levelet írták, azoknak olyan gyerekük van, akivel nincs probléma, mert pl. az Arizona szobába 

nem kerül, vagy akinek problémás a gyereke. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Az Arizona szobával az volt a bajuk, hogy nem kértek engedélyt a szülőtől és nem készült róla jegyzőkönyv. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Minden tanári asztalon van egy lap, amire rá kell vezetni, miért küldik ki a gyereket. A tanuló kimegy a 

titkárságra, mert ott mindig van valaki, és átelkíséri az iskolatitkár a tanáriba. Az Arizóna szoba nem egy 

konkrét hely, mindig az éppen üres terembe megy a pedagógus a tanulóval. Ott kap egy „Problémafeltáró 

lapot” és leírja, hogy miért viselkedik úgy. Ha akar róla beszélni, akkor beszélgetnek. Ezután egy 

szövegértés feladat van, mert előtte, ha nem volt feladat sokan jöttek ki olyan órákról, amit nem szeretnek. 

Ha ott végez, szintén kap egy lapot, amivel visszamehet az órára. Amikor én idejöttem, már volt Arizona 

szoba. Ez a Pedagógiai Programban van lefektetve. A titkárnő csak elkíséri a gyerekeket, mert felügyelet 

nélkül nem maradhatnak, de nem ő van velük, hanem egy tanár.  
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Menjünk akkor végig a kérdéseken. Küzdősport. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Az első négy óráján ott voltam Zoli bácsinak, tűzbe mennék érte, nagyon jó tanórát tart, és a gyerekek 

élvezik. 

 

Gelencsérné Varga Renáta: 

A Nemzeti Alaptanterv része az önvédelem oktatás. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Azt is írják, hogy nem kaptak felmentést a tesi alól, pedig vittek papírt. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Jogszabály írja elő, hogy sportegyesülettől kell igazolást hozni. Aki beadta határidőre 2018.10.01-ig, annak 

mindenkinek megadtam a felmentést. Azóta is hoztak a szülők 1-1 kérelmet, a késők is megkapták a 

határozatot és heti 2 testnevelés órára nem kell bejárniuk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Elment egy gyerek azóta, jól tudom? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Igen elment mától.  

 

Gelencsérné Varga Renáta: 

Visszatérve az óraszámokra. A Fenyő téren kettővel kevesebb óra van,, mert ott emelt szinten nincs 

informatika. Itt heti 3 óra van, ott heti 1 óra. Ezen túl ugyanannyi óra van.  

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

A 4. osztálytól lehet rá jelentkezni, de nem kötelező. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

A Rea nénivel elégedett vagy? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Igen, nagyon. Tapasztalt tanár, a kisujjában van a tanítás. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Arra gondolok, hogy sok lett az egyes az 5. osztályban matekból.  

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

A szorzótáblából volt a dolgozat, ami másodikos tananyag. Nálam most nyelvtanból írt ugyanaz az osztály és 

kettő négyes lett, a többi egyes. Van, hogy hiányokkal indulnak a gyerekek, a jegy az aktuális tudásukat jelzi. 

Ebben az iskolában az az óriási előny, hogy tudok csoportbontást csinálni. A mostani 8. osztályban öten írtak 

központi írásbelit, az elmúlt tíz évben nem volt ilyen. Nálam az a cél, ha itt hármast kap, akkor 

középiskolában is hármast, vagy négyest kapjon. Ezért van alap és emelt csoport. A tehetséges gyerekeknek 

meg kell adni az esélyt, hogy a lehető legtöbb tudást szerezzék meg. A 4. és 5. osztályban a matek és az 

informatika szét van bontva. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Felmerült, hogy az 5. osztályban kilenc óra van. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Senkinek nincs kilenc órája. Nyolc órája lehet és tanulószoba. A tanóra 45 perces, a tanulószoba 14-16-ig 

tart. Az 5. osztály alapcsoportnak kétszer van 6, egyszer 5, 7 és 8 órája. A 7. óra ének, a 8. óra testnevelés, 

amelyen nem vesz részt az, akinek van felmentése. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Fejlesztőtanároknak külön végzettség kell? Megkapják a gyerekek a kötelező fejlesztéseket? Előfordulhat, 

hogy tanár óráról visz ki gyereket a fejlesztésre? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Igen, de nemzetiségi iskolában nem kötelező a fejlesztő pedagógust alkalmazni. Két út lehet, elmegy külön 

fejlesztőpedagógusi szakirányra 4 félév, vagy pedagógus szakvizsga keretében elvégzi 2 félév alatt. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Nálunk ki tud fejleszteni? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Csilla néni, Orsi néni, és a Kati néni. Tanórán belül és kívül is van fejlesztés. Az SNI-s gyerekekre 

szakvéleményt kell kérni, hozzájuk gyógypedagógus kell, aki Sopronból jár ki hetente kétszer délután. A 

BTMN-es gyerekekkel fejlesztőpedagógus dolgozik, náluk is szakvélemény szükséges.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Leírták, hogy az ilyen gyerek nem kap több időt a dolgozatra. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Csak akkor kap, ha ez a szakvéleményben van leírva. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Leírták, hogy angolból két csoport van és mást tanulnak. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Van egy alap csoport és egy emelt. Ezért tanulnak mást. 

 

Honecker Anikó: 

Angolból voltak problémák, nem tudtuk hol tartanak, mi a lecke, de ez is megoldódott, mert van egy 

gyakornok tanár, ezek úgy néz ki, hogy megoldódtak. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Értékelési táblázat. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

A pedagógusnak szíve joga, hogyan osztályoz, mindig a feladat szintje dönti el. Csak a témazáróknál vannak 

meghatározva az értékelési %-ok. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Azt írják, hogy a törvény kimondja, hogy a nevelési intézmény köteles a szülő írásbeli nyilatkozatát 

beszerezni, hogy kiskorú gyereke után igénybe kívánja-e venni a délutáni tanulószobát. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Nincs ilyen. Szakköröknél a szülő dönt, hogy akarja-e beiratni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Német honismeretet ki taníthat? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Nincs ilyen szak. Lehet hon és népismeretet, vagy német honismeretet tanítani, mi az utóbbit választottuk. 

Ezt magyarul tartjuk, nem kell hozzá német tanári diploma, műveltségi területek szerint szaktanároktól 

kapják az anyagot: néptánc, országismeret, tárgyi kultúra, költészet stb. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Miért nincs meghirdetve matek tanári állás? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Elment a matek tanár és Orbán Zsolttal osztályfőnökként mi helyettesítjük 7. és 8. osztályban. Két verzió 

volt, vagy elosztom a tanárokat, hogy arányosan mindenkinek jusson, vagy bedugom az igába a fejem és 

megcsinálom. Orbán Zsoltnál ugyanez a helyzet. Az 5. és 6. osztályban az alsós tanár feltaníthat a jogszabály 

alapján. Döntést kellett hozni, önkéntes jelentkező nem volt, aki bevállalta volna, ha mi nem vállaljuk el, 

akkor minden órát más helyettesítene. Rajtunk kívül senki nem tanult matematikát a főiskolán. Amikor 

helyettest írok ki, próbálok olyat kiírni, akinek van valami köze hozzá. Már szétosztottuk az órákat. 

 

Pákozdiné Eső Anna: 

Erre csatoltuk a levelet, hogy szeretnénk továbbra is, ha ők tanítanák. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Működhet az iskola igazgató helyettes nélkül? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Augusztus 17. és január 7. között nem volt. Az igazgató-helyettest az intézményvezető bízza meg, 

intézményen belül nem volt olyan személy, ezért meghirdettük, 2018. november 15-ig kellett benyújtani a 

pályázatokat. Az állást 2019 január 7-től lehetett betölteni. Az igazgató-helyettes 8 órát taníthat. A tanárok 

26 órát. Ha szeptemberben megbízok valakit és nem őt választom, akkor a 2. félévben csak egyharmad állása 

lesz, mert már nem tudok neki több órát adni, meg kell szüntetnem a teljes állását, ezt senkivel nem lehet 

megtenni.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Zsoltival való összeférhetetlenség. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Engem Bóka Zsuzsa vett fel, Zsoltit nem én vettem fel, még Babosné Fritz Júlia igazgatósága alatt került ide 

tanárnak. Amúgy pedig felvehetném, nincs összeférhetetlenség.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Ki az iskola felügyeleti szerve? 
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Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

A fenntartó, meghatározott ügyekben a MÁK, OH és POK Győrben.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Volt alakuló ülés a Szülői Szervezetnek? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

2018. szeptember 24-én volt az alakuló ülésük. Már ott jeleztem például, hogy a Sára és a Laura között váltás 

lehet a második osztályban. Elmondtam az információkat, azután kimentem és megalakult a Szülői 

szervezet. Nekem kötelezően kettőt kell összehívnom a tájékoztatás miatt az első és a második félévben.  

 

Pákozdiné Eső Anna: 

A mostani ülésünkről is készült jegyzőkönyv, de a hiányosságokról is, amit jeleztünk az 

intézményvezetőnek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Függöny kérdés. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Arról volt szó, hogy az előző évben a Szülői szervezet megvásárolja a függönyöket, de ebből nem lett 

semmi. Mi megvettük, de időközben a Német Önkormányzat évvégén támogatott bennünket ugyanezzel a 

céllal. A szülőktől csak úgy veszek át pénzt, ha azt befizetik az iskola számlájára. Régen borítékban volt, 

őrizgették és a gond volt vele, hogy ki mire költse. Ha most a szülők gyűjtenek, én arra kérem őket, hogy 

fizessék be és a gyerekekre fogjuk költeni. Függöny varratásra, télapó ajándékra és a tanulmányi 

versenyeken a nevezési díjakra költjük. A gondnok felszerelte a karnisokat, utána tudtuk lemérni a hosszt, de 

a jövő héten jönnek a függönyök.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Működik kamera az iskolában? 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Nem. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Hiányolják a házirend egy példányát. 

 

Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető: 

Mindenkinek ki lett osztva és alá kellett írni, hogy átvették. Amúgy a honlapon fenn van. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes: 

Úgy érzem közelebb kerültünk, megválaszoltuk a kérdéseket. Visszavonom az eredeti előterjesztésemet, 

mert a kérdéseket Judit itt megválaszolta. Konkrét kérdésekben pedig a Panaszkezelési Szabályzat szerint 

kell eljárni. 

 

Palkovits János elnök: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az új határozati javaslatról: 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Kántor Mónika 2019. 02. 05. napján kelt, 

a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalhoz 2019. 02. 14. napján beérkezett, a Fertőrákosi Általános Iskola és 

AMI (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A) működésével kapcsolatos levelét és elfogadta Orbánné Kalmár Judit 

intézményvezető arra adott válaszait azzal, hogy az iskola működésével kapcsolatos további kérdések 

tárgyalását lezártnak tekinti. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete egyetértve a Szülői Szervezet véleményével, kiáll az 

iskolában folyó színvonalas pedagógusi munka, valamint az intézményvezető által képviselt vezetői program 

mellett. 

 

Amennyiben a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI működésével kapcsolatosan egyedi, konkrét panasz 

felmerül, az intézményvezető a hatályos Panaszkezelési Szabályzat alapján fogja azt kivizsgálni és 

megválaszolni. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a kérelmezőt a testület 

döntéséről írásban tájékoztassa. 

 

Palkovits János elnök: 

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadtuk el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

14/2019. (II. 25.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Kántor Mónika 2019. 02. 05. 

napján kelt, a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalhoz 2019. 02. 14. napján beérkezett, a Fertőrákosi 

Általános Iskola és AMI (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) működésével kapcsolatos levelét és 

elfogadta Orbánné Kalmár Judit intézményvezető arra adott válaszait azzal, hogy az iskola 

működésével kapcsolatos további kérdések tárgyalását lezártnak tekinti. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete egyetértve a Szülői Szervezet véleményével, kiáll 

az iskolában folyó színvonalas pedagógusi munka, valamint az intézményvezető által képviselt vezetői 

program mellett. 

 

Amennyiben a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI működésével kapcsolatosan egyedi, konkrét 

panasz felmerül, az intézményvezető a hatályos Panaszkezelési Szabályzat alapján fogja azt kivizsgálni 

és megválaszolni. A Panaszkezelési Szabályzat az iskola hivatalos honlapján elérhető. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a kérelmezőt a 

testület döntéséről írásban tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 
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Határidő: 2019. 03. 01. 

 

Palkovits János elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                                Huber Hedvig Erzsébet 

     Elnök                     Elnök-helyettes 
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