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13/2019. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2019. november 13. napján 

15.00 órakor megtartott rendkívüli Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Huber Hedvig Erzsébet Elnök, 

Egyed Balázs Péter képviselő, 

Fuchsné Sugár Judit képviselő, 

Honecker Anikó képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, egy képviselő 

kivételével minden képviselő jelen van, az ülést megnyitom. Az Elnök-helyettes Asszony nincs jelen, így a 

jegyzőkönyv aláírására egy képviselőt kell megválasztanunk. Fuchsné Sugár Judit javaslom. Ilyen ügyrendi 

kérdésben alakszerű határozat nélkül szavazunk. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a jegyzőkönyv 

aláírására 4 igen szavazattal Fuchsné Sugár Juditot választottuk meg. Térjünk rá a napirendi pontok 

megszavazására. Egy napirendi pontunk van és az egyebek, van kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat 

fogadta el: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

52/2019. (XI. 13.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete 2019. november 13-i nyílt rendkívüli ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetőjének 2019. 

október 15. napján kelt levelében történt intézményvezetői (magasabb vezetői) 

megbízásáról való lemondásának felajánlásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

  

2. Egyebek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk rá az első napirendi pontra. Volt egy hónapunk az ügyben, több közös megbeszélésünk is volt 

ezügyben, az Igazgató Asszonnyal is próbáltunk többször is beszélni, sajnos ezen a héten pedig lebetegedett. 

Meghívtuk erre az ülésre is, de így nem tudott eljönni. Határozati javaslat a következő: 

 

(Huber Hedvig Erzsébet Elnök felolvassa a határozati javaslatot) 

 

 

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; 

dsv.kroisbach@freemail.hu  

 

Oldal: 2 / 4 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Elég hosszú a határozati javaslat, a képviselők részéről van kérdés, hozzászólás? Nincs. A hallgatóság 

részéről? 

 

Csigó Viktor: 

A jelenlegi Igazgató-helyettes lesz a megbízott igazgató? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Őt bízzuk meg és majd kiírunk egy pályázatot. 

 

Csigó Viktor: 

A Judit marad, mint pedagógus? Vállalja? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Automatikusan visszahelyezzük pedagógusi munkakörbe.  

 

Dr. Déry Levente ügyvéd: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 23. §-a alapján tartalmazza a határozati javaslat, amit a 

törvény előír. 

 

Csigó Viktor: 

Akkor ez azt jelenti, hogy a testület a lemondását elfogadta? 

 

Dr. Déry Levente ügyvéd: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 23. §-a alapján lemondott és ezt a testület elfogadta. 

 

Csigó Viktor: 

Vagy felajánlotta a lemondását? A Mozanaplóba feltöltött levélben ez szerepel. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Ezt a felajánlást tudomásulvettük. A szülőket erről tájékoztatni sem volt joga. 

 

Csigó Viktor: 

Van kilátásban igazgató? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Megbízzuk a jelenlegi helyettest. 

 

Nagy Bernadett: 

A nyolcadikosokat ezzel elintézték. Nincs matektanár és magyar sem. 

 

Egyed Balázs Péter képviselő: 

A Judit magyartanárként marad. 

 

Honecker Anikó képviselő: 

Akkor szerinted mi a jó döntés? 

 

Nagy Bernadett: 

Kellene egy olyan megoldás, hogy legyen egy biztos tanári kar. 
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Egyed Balázs Péter képviselő: 

Ez a célunk és induljunk ki abból, hogy marad. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A múlt héten volt egy ülés, akkor arra kértük az Igazgató Asszonyt, hogy tartsa meg a tanári kart. Azóta 

elment a felsős matektanár.  

 

Nagy Bernadett: 

Kilátástalan ez az év a nyolcadikosoknak. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A vezető lemondott, de a meglévő tanárokat megtartjuk. Ez a mostani feszültség talán megszűnik. A matek 

tanárt pedig pótolni kell.  Nem kell leírni aziskolát, küzdünk érte, hogy jó pályára állítsuk át. Tavaly 

szeptemberben is teljes szaktanári ellátottsággal indultunk és alig egy hónap alatt már két tanár elment. 

 

Csigó Viktor: 

A megbízott igazgató vállalja? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Az SzMSz alapján őt kell kinevezni. Az igazgató azt mondta nekünk, hogy a matek tanári állás meg van 

hirdetve, de a valóságban nincs. Az első dolgunk lesz beszélni az Igazgató-helyettessel.  

 

Szabó László: 

Most ment el egy tanár. Miért nem kérdeznek rá, mint munkáltató? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A testület az igazgató munkáltatója, a tanárok munkáltatója az igazgató. Rákérdeztünk, azt mondta, hogy 

nem tudja miért ment el. 

 

Fuchsné Sugár Judit képviselő: 

Szeretnénk egy olyan igazgatót az iskola élére, aki jól vigye az iskola ügyeit. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Akivel a testület együtt tud működni, aki felveszi a telefont, vagy visszahív. Látjuk régóta a problémákat, de 

nem volt eszközünk. Október 13-án voltak a választások. 

 

Csigó Viktor: 

Nem akarom elvinni a gyerekemet innen, de ha még elviszik páran, akkor bezár az iskola. 

 

Szabó László: 

Miért nem indul fegyelmi eljárás? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Nem tudunk fegyelmit indítani, mert lemondott. Most ugyanitt vagyunk, csak ő kezdeményezte. 

 

Szabó László: 

Tanári kart is össze kellene hívni. 
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Ez lesz a következő lépés. 

 

Szóka Dezső: 

Úgy gondolom, hogy ez a testület meg fogja oldani ezeket a problémákat, de nem lesz egyszerű a törvények 

betartása mellett. Ezt a falu kedvéért és magatokért meg kell tenni, hogy olyan iskola legyen, ahol ezek a 

problémák nincsenek. Ehhez sok sikert és kitartást kívánok. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönjük. Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

53/2019. (XI. 13.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó 

(továbbiakban Fenntartó) megtárgyalta Orbánné Kalmár Judit Krisztina, mint a Fertőrákosi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban Intézmény) intézményvezetőjének a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdése szerinti magasabb 

vezetői beosztásáról való 2019. 10. 15. napján kelt, intézményvezetői beosztásáról való lemondás 

felajánlása tárgyú levelét és azt tudomásulvette és elfogadta, valamint megállapítja, hogy a magasabb 

vezetői megbízás 2019. december 14. napján megszűnik. 

 

A Fenntartó döntése alapján 2019. december 15. napjától 2020. augusztus 14. napjáig – az Intézmény 

jelenlegi Igazgató-helyettest - Maráz Istvánt bízza meg az igazgatói feladatok ellátásával. 

 

A Fenntartó teljeskörűen felhatalmazza az elnököt a személyügyi iratok elkészíttetésére és aláírására, 

valamint az elszámolás lebonyolítására, továbbá Orbánné Kalmár Judit Krisztina eredeti 

munkakörébe való visszahelyezésére.  

 

A Fenntartó felhatalmazza továbbá az elnököt az átadás-átvétel zavartalan lebonyolítása érdekében az 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a lemondott igazgatóval és a jelenlegi igazgató-

helyettessel való tárgyalás lebonyolítására.  

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Határidő: 2019. 12. 31. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, észrevétel az egyebekben, az ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

                Huber Hedvig Erzsébet       Fuchsné Sugár Judit 

     Elnök                   NÖ-tag 
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