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14/2019. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2019. november 18. napján 

17.00 órakor megtartott Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt közmeghallgatásán. 

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, a közmeghallgatást megnyitom. Az Elnök-helyettes Asszony nincs 

jelen, így a jegyzőkönyv aláírására egy képviselőt kell megválasztanunk. Honecker Anikót javaslom. Kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a jegyzőkönyv aláírására 4 igen szavazattal Honecker Anikót választottuk 

meg. A közmeghallgatáson a lakosok kérdéseket tehetnek fel, ami a Német Önkormányzat hatáskörébe 

tartozik. Megpróbálunk rá azonnal válaszolni, amennyiben most nem tudunk, a jogszabály szerint 15 napon 

belül írásban kell választ adnunk rá. Átadom a szót a hallgatóságnak, kézfelemeléssel lehet szólásra 

jelentkezni. 

 

Nagy Nikolett: 

Mi 8. osztályos szülők, 2 hónap múlva felvételi lesz a középiskolákban, de nincsen tanár, mert a Judit is 

elment. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Nem tudok róla, hogy elment, mi a vezetői megbízását vontuk vissza. 

 

Nagy Nikolett: 

Nem marad itt, nem lesz igazgató. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Mint tanár marad, visszahelyeztük az eredeti munkakörébe. nem tudok arról, hogy elmenne. Írtam neki egy 

levelet, hogy várjuk a közmeghallgatáson, de jelezte, hogy matek versenyre megy, így nem tud jelen lenni. 

 

Maráz István Igazgató-helyettes: 

Maráz István vagyok az iskola Igazgató-helyettese. Az Igazgató Asszony és Orbán Zsolt matek versenyen 

voltak a gyerekekkel a Fenyő téren. Zsolt november 11. napján beadta a felmondását, de ezt én is ma tudtam 

meg, a matek tanár pedig tényleg nincs már az iskolában. Az Igazgató Asszonyról nem tudok semmit 

mondani, hogy marad-e, vagy sem, december 14-ig ő a vezető. Tavaly is volt tanárhiány, idén is megoldjuk, 

meghirdetjük az állást, feltöltjük és addig helyettesítünk. 

 

 

 

 

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 

Nagy Nikolett: 

Jelentős tanárhiány lesz. A 8. osztályban az osztályfőnök is elmegy. Végig kellene vinnie az osztályát. 

 

Maráz István Igazgató-helyettes: 

Így döntött, ez tény. Nem gondolom, hogy nem lehetne találni valakit helyette. 

 

Nagy Nikolett: 

Mi lesz az ECDL vizsgával? 

 

Maráz István Igazgató-helyettes: 

Az ECDL vizsga nem tanár-, hanem iskola függő. Judit az igazgató december 14-ig, a matek tanári állást 

már meghirdette, ha nem lesz jelentkező, akkor más kollégák veszik át. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Orbán Zsolt november 11-én felmondott, velem ezt nem közölte, de van felmondási ideje, át tudja adni a 

munkakörét. Az iskola gondoskodik a pótlásról, tavaly sokkal nagyobb gondok voltak. 

 

Szabó László: 

Nem értek a munkáltatáshoz, de ha ekkora fluktuáció van, fel kellene venni a kapcsolatot a soproni 

iskolákkal, hogy akinek lyukas órája van, az kijöhetne óraadó tanárnak. Bár ekkor az útiköltséget ki kellene 

fizetni.  

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Nyitott kapukat döngetsz, részünkről is felmerült ez, hogy a Tankerülettel felvesszük a kapcsolatot. 

 

Szabó László: 

Nyugdíjast is lehet? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Az intézményvezető a kompetens ebben az ügyben, de megvizsgáljuk ezt is. A gyermekek érdekében 

döntöttünk a múlt héten, remélem megnyugszanak a kedélyek. 

 

Ambrózy Andrea: 

Hány tanár hiányzik az iskolából? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Jelenleg a matek tanár. Ezek a hírek, amiket a szülők hallanak, még nem biztosak. A Judit a magasabb 

vezetői megbízásáról lemondott, mi elfogadtuk, de az eredeti munkakörébe visszahelyeztük.  

 

Bak-Ézsöl Zsanett: 

Akkor valószínű, hogy a Judit is elmegy. 

 

Nagy Bernadett: 

Fél négyig ül a gyerek az iskolában és több délután is helyettesítés alatt filmeket néznek. Ez miért van? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Ez nem a Judit lemondásával kapcsolatos. 
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Honecker Anikó képviselő: 

Ezt megkérdeztétek a Judittól? 

 

Nagy Bernadett: 

Nem válaszol. A Zsolti is e-mailt küldött, hogy november 11-től elmegy. 

 

Honecker Anikó képviselő: 

Biztos van felmondási ideje. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Miért mondott fel, mi az oka? Egy lelkiismeretes nyolcadikos osztályfőnök miért nem viszi végig az 

osztályát? Mi az a súlyos indok, amiért elmegy?  

 

Horváth Renáta: 

Ezt meddig húzhatja? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

November 11-én lemondott, de erről hivatalosan nem kaptunk semmit. Nem érkezett be a hivatalba. 

 

Ambrózy Andrea: 

Ha ilyen problémák voltak, akkor nem lehetett volna előbb lépni? 

 

Egyed Balázs Péter képviselő: 

Október 13. napján szavazták meg az új testületet.  

 

Ambrózy Andrea: 

Rákosi Hírmondót ki fogja szerkeszteni? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Ez nem a nemzetiségi önkormányzat újságja, hanem a településé. Őket kell megkérdezni, lehet, hogy a Judit 

marad vállalkozóként. 

 

Gicziné Hoschek Teréz: 

Milyen programokat tervez a Német Önkormányzat? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Egy hónapja állt fel az új testület, eddig a Márton napot támogattuk. 

 

Gicziné Hoschek Teréz: 

Azt inkább ne említse, mert szörnyű volt! Botladoztunk a pályán a sötétben. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Az iskola költségvetését mi fogadjuk el, az igazgató személyét is, de a többi az iskola dolga. Szorosabb 

kommunikációt szeretnénk, de a programot az iskola szervezte. Ezt a későbbiekben a falu rendezvényévé 

szeretnénk tenni ismét. 
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Gicziné Hoschek Teréz: 

Advent? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

A Polgármester Urat kérdeztük, hogy szervezi-e a települési önkormányzat az adventet, azt mondta, hogy 

nem. Minden hétvégén lesz program a templomban, először az iskola, 2. hétvégén az óvoda, utána a Német 

Dal és Kultúregyesület és december 22-én a Camerata Artissima együttes. Mindegyik napon a nemzetiségi 

önkormányzat vendéglátással kedveskedik a megjelenteknek, zsíros kenyér, forralt bor stb. Az 

önkormányzattól kérünk sörpadokat és asztalokat.  

 

Ambrózy Andrea: 

Sok nyugdíjas van, akik németül tudnak, lesz nekik szóló műsor? 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Erről nem tudok. De természetesen a nyugdíjasok is bejöhetnek a templomba meghallgatni a műsorokat. 

Minden műsor tartalmaz német nyelvű darabokat.  

 

Honecker Anikó képviselő: 

A plakát mindenkinek szól. 

 

Schuster Roland: 

Én sok sikert szeretnék kívánni a testületnek, elismerem, hogy a nyolcadikos szülőknek nehéz a helyzetük, 

de legyenek türelemmel, minden rendben lesz. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, az ülést bezárom és nyílt rendes testületi üléssel 

folytatjuk a munkát. 

 

 

 

Kmf. 

 

                Huber Hedvig Erzsébet          Honecker Anikó  

     Elnök                   NÖ-tag 
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