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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án 

tartott rendkívüli együttes üléséről. 

Jelen vannak:  Jánvári Andrásné polgármester, 5 települési képviselő. 

 Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Szalatnyainé  

 Zsigmond Éva polgármester, 4 települési képviselő 

   Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Orgoványi László                        

                           polgármester, 3 települési képviselő.                            

Távol: Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Romhányi Tibor képviselő, 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Imró Jánosné képviselő.  

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy az ülésen a berceli Képviselő-testületből jelen van 6 fő, a testület határozatképes. A 

képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere megállapítja, hogy a becskei 

Képviselő-testületből jelen van 5 fő, a testület határozatképes. A képviselő-testület tagjainak 

száma 5 fő.  

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere megállapítja, hogy a galgagutai 

Képviselő-testület tagjaiból jelen van 4 fő, a testület határozatképes. A képviselő-testület 

tagjainak száma 5 fő. 

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere az ülést megnyitja. A berceli Képviselő-

testület jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bíróczi Zoltán és Nándori Márton képviselőket. 

Kéri, döntsenek javaslatáról. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 

Biróczi Zoltán és Nándori Márton 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 
elfogadta. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere a becskei Képviselő-testület 

jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Pál László és Tóth József  képviselőket. Kéri, döntsenek 

javaslatáról. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 

Pál László és Tóth József  képviselőket 

jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere javasolja, hogy az együttes ülésen egy 

napirend, „Döntés Bercel – Becske – Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok 

Általános Iskolája igazgatójának kérelméről.”kerüljön megtárgyalásra. 

Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 
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Becske Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

1.) Bercel – Becske – Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája 

igazgatójának kérelméről. 

Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester 

(Kikérő a jkv. melléklete.) 

Jánvári Andrásné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, ismert a képviselő-

testületek tagjai előtt, hogy 2013. január 1. napjától az általános iskolák állami fenntartásba 

kerülnek. Az átszervezés kapcsán több változás történik. Egyik, hogy tankerületek jönnek 

létre, melyek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és 

illetékességi területével. A tankerület élére igazgató kerül, aki pályáztatás során kerül 

kiválasztásra.   

A napirend tárgyalásában érintett személyek hozzájárultak a nyilvános ülésen történő 

tárgyaláshoz. (Nyilatkozatok a jkv. mellékletei.)  

A társulásban működtetett berceli székhelyű Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, 

Mohácsi László megpályázta a szécsényi tankerületi igazgatói állást. Pályázata sikeres volt, 

így 2012. november 12. napjától kinevezik a szécsényi tankerület igazgatójának.  

Személyesen felkereste, és kérte, hogy a képviselő-testületek 2012. november 11. napjával 

mentsék fel az iskolaigazgatói feladatok ellátása alól, magasabb vezetői kinevezését 

szűntessék meg. Munkaviszonyának megszűntetését áthelyezéssel kéri az új munkáltató 

kikérője alapján.      

Az iskola igazgatói állás betöltésére pályázatot kell kiírni. A pályázat elbírálásáig sem 

maradhat vezető nélkül az intézmény. Javasolja, hogy a pályázat eredményes elbírálásáig a 

magasabb vezetői feladatok ellátásával bízzák meg a jelenlegi helyettest, Sipos Erzsébetet, aki 

a szükséges képesítéssel rendelkezik.  

Kéri a képviselő-testületek tagjait, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, 

javaslataikat.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Az igazgató óráit ki fogja megtartani? 

Jánvári Andrásné polgármester:  

A pedagógusok között szétosztják az óráit, a testnevelés órákat az osztályfőnökök tarják majd.    

Bódi Antal képviselő: 

A megbízott igazgatónak van helyettese? Pénzügyi vonzata miatt kérdezi.  

Jánvári Andrásné polgármester:  

Tudomása szerint nem kell helyettes a megbízott helyettesnek. A helyettes személyét az 

igazgató választja ki, nem a képviselő-testület feladata. 

Javasolja Mohácsi László iskolaigazgató magasabb vezetői kinevezésének 2012. november 

11. napjával történő megszűntetését, valamint közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel 

történő megszűntetését. Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek javaslatáról. 
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Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

85/2012.(XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mohácsi László 

iskolaigazgató kérelmét, és az alábbi döntést hozza: 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda 

Közoktatási Intézményi Társulás berceli székhelyű 

Széchenyi István Általános Iskola (2687 Bercel, 

Széchenyi út 3.) igazgatójának kérelmére 

áthelyezéssel 2012. november 11. napjával Mohácsi 

László általános iskolaigazgató közalkalmazotti 

jogviszonyát, valamint magasabb vezetői 

kinevezését megszűnteti. A közalkalmazotti 

jogviszony és a magasabb vezetői kinevezés 

megszűntetéséhez be kell szerezni a közoktatási 

intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 

képviselő-testületeinek egyetértését. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert, hogy a jogviszony 

megszűntetésével járó átadás – átvételi, valamint a 

közalkalmazotti jogviszony megszűnésével járó 

feladatok végrehajtásáról intézkedjék. 

Határidő: 2012. november 11. 

Felelős: Jánvári Andrásné polgármester 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

133/2012.(XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mohácsi László 

iskolaigazgató kérelmét, és az alábbi döntést hozza: 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda 

Közoktatási Intézményi Társulás berceli székhelyű 

Széchenyi István Általános Iskola (2687 Bercel, 

Széchenyi út 3.) igazgatójának kérelmére 

áthelyezéssel 2012. november 11. napjával Mohácsi 

László általános iskolaigazgató közalkalmazotti 

jogviszonyát, valamint magasabb vezetői 

kinevezését megszűnteti. A közalkalmazotti 

jogviszony és a magasabb vezetői kinevezés 

megszűntetéséhez be kell szerezni a közoktatási 

intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 

képviselő-testületeinek egyetértését. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére.     

Határidő: 2012. november 11. 

Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester 
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

 

97/2012.(XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mohácsi László 

iskolaigazgató kérelmét, és az alábbi döntést hozza: 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda 

Közoktatási Intézményi Társulás berceli székhelyű 

Széchenyi István Általános Iskola (2687 Bercel, 

Széchenyi út 3.) igazgatójának kérelmére 

áthelyezéssel 2012. november 11. napjával Mohácsi 

László általános iskolaigazgató közalkalmazotti 

jogviszonyát, valamint magasabb vezetői 

kinevezését megszűnteti. A közalkalmazotti 

jogviszony és a magasabb vezetői kinevezés 

megszűntetéséhez be kell szerezni a közoktatási 

intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 

képviselő-testületeinek egyetértését. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére.     

Határidő: 2012. november 11. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Jánvári Andrásné polgármester: 

Az intézmény nem maradhat vezető nélkül. Ezért javasolja, hogy a berceli székhelyű 

Széchenyi István Általános Iskola magasabb vezetői állású igazgatói feladatok ellátásával 

2012. november 12. napjától a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, legfeljebb 2013. 

augusztus 15. napjáig bízzák meg Sipos Erzsébet pedagógust, a Széchenyi István Általános 

Iskola közalkalmazottját, jelenlegi helyettest. Juttatásként jelenlegi munkabérét a magasabb 

vezetői pótlékkal növelten javasolja megállapítani. Kéri a képviselő-testületeket, mondják el 

véleményüket, javaslataikat. 

Kérdés hozzászólás nem volt.  

Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületek tagjait, döntsenek javaslatáról.        

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

186/2012.(XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat  

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda 

Közoktatási Intézményi Társulás berceli székhelyű 

Széchenyi István Általános Iskolájánál (2687 Bercel, 

Széchenyi út 3.) a magasabb vezetői állású igazgatói 

feladatok ellátásával 2012. november 12. napjától a 

pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, 

legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig megbízza 

Sipos Erzsébet (2687 Bercel, Gácsi út 37. szám alatti 

lakost), pedagógust, a helyi Általános Iskola 

közalkalmazottját. 
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Juttatásként jelenlegi illetményét (225.600,- Ft/hó) a 

magasabb vezető pótlékkal növelten (46.000,- Ft/hó) 

állapítja meg. A megbízáshoz be kell szerezni a 

közoktatási intézményi társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyetértését. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáról intézkedjék. 

Határidő: 2012. november 11. 

Felelős: Jánvári Andrásné polgármester 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

134/2012.(XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – 

Szanda Közoktatási Intézményi Társulás berceli 

székhelyű Széchenyi István Általános Iskolájánál 

(2687 Bercel, Széchenyi út 3.) a magasabb vezetői 

állású igazgatói feladatok ellátásával 2012. 

november 12. napjától a pályázati eljárás 

eredményes lefolytatásáig, legfeljebb 2013. 

augusztus 15. napjáig megbízza Sipos Erzsébet 

(2687 Bercel, Gácsi út 37. szám alatti lakost), 

pedagógust, a helyi Általános Iskola 

közalkalmazottját. 

Juttatásként jelenlegi illetményét (225.600,- Ft/hó) a 

magasabb vezető pótlékkal növelten (46.000,- Ft/hó) 

állapítja meg. A megbízáshoz be kell szerezni a 

közoktatási intézményi társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyetértését. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáról intézkedjék. 

Határidő: 2012. november 11. 

Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

98/2012.(XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp 

– Szanda Közoktatási Intézményi Társulás berceli 

székhelyű Széchenyi István Általános Iskolájánál 

(2687 Bercel, Széchenyi út 3.) a magasabb vezetői 

állású igazgatói feladatok ellátásával 2012. 

november 12. napjától a pályázati eljárás 

eredményes lefolytatásáig, legfeljebb 2013. 

augusztus 15. napjáig megbízza Sipos Erzsébet 

(2687 Bercel, Gácsi út 37. szám alatti lakost), 
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pedagógust, a helyi Általános Iskola 

közalkalmazottját. 

Juttatásként jelenlegi illetményét (225.600,- Ft/hó) a 

magasabb vezető pótlékkal növelten (46.000,- Ft/hó) 

állapítja meg. A megbízáshoz be kell szerezni a 

közoktatási intézményi társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyetértését. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáról intézkedjék. 

Határidő: 2012. november 11. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a magasabb vezető iskolaigazgatói állásra 

pályázatot kell kiírni. Elkészítették a pályázati felhívás tervezetét, melyet képviselők 

megkaptak. Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat.    

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselők-testületeket, döntsenek a pályázati 

felhívás tervezetének elfogadásáról. 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a pályázati felhívás 

tervezetét elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:  

187/2012.(XI.06.)sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bercel - Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda 

Közoktatási Intézményi Társulás irányításában 

működő székhely Széchenyi István Általános Iskola 

(2687 Bercel, Széchenyi út 3.) igazgatói állásának 

betöltésére pályázatot ír ki. (A pályázati felhívás 

teljes szövege a jkv. melléklete.) Felkéri a 

polgármestert, hogy a pályázati felhívást a 

jogszabályokban meghatározottak szerint tegye 

közzé. 

Határidő: 2012. november 16. 

Felelős:    Jánvári Andrásné polgármester 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a pályázati felhívás 

tervezetét elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:  

135/2012.(XI.06.)sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bercel - Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda 

Közoktatási Intézményi Társulás irányításában 

működő székhely Széchenyi István Általános Iskola 

(2687 Bercel, Széchenyi út 3.) igazgatói állásának 

betöltésére pályázatot ír ki. (A pályázati felhívás 

teljes szövege a jkv. melléklete.) Felkéri a 

polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester 
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a pályázati felhívás 

tervezetét elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:  

99/2012.(XI.06.)sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete Bercel - Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – 

Szanda Közoktatási Intézményi Társulás 

irányításában működő székhely Széchenyi István 

Általános Iskola (2687 Bercel, Széchenyi út 3.) 

igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki. (A 

pályázati felhívás teljes szövege a jkv. melléklete.) 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Orgoványi László polgármester 

Jánvári Andrásné polgármester felkéri Orgoványi Lászlót, Galgaguta község 

polgármesterét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületek tagjait a Magyarország – Szlovákia 

határon átnyúló együttműködési program keretében megvalósuló szélessávú internet hálózat 

kiépítésével kapcsolatos munkálatokról. 

Orgoványi László polgármester (Galgaguta):   
Szeptember hónapban megkezdődtek a munkálatok. A települések közötti kábelfektetés 70 80 

%-os készültségben van, jó ütemben haladnak. A közút kezelő kezelésében lévő utak mentén 

a munkálatokat november 15-ig be kell fejezni, ezt követően ott munkát nem lehet végezni.  

A településeken belül a meghatározott épületekhez lesz vezetve a kábel.  

Szlovákiában még nem kezdődtek el a munkálatok. 

Elképzelhető, hogy ebben az évben a magyar településeken a próbaüzem is indítható. 

A beruházás finanszírozásáról az OTP Bankkal tárgyalnak. Jók a kilátások. 

A hírközlési felügyelet szakemberei ellenőrzést tartottak. Megállapították, hogy korrekt, 

pontos munkát végez a kivitelező és az alvállalkozók.  

Kéri a polgármestereket, hogy a beruházással kapcsolatos helyreállítási munkálatokra 

figyeljenek oda.  

A rendszer kiépítésével 100 megabájtos internet hozzáférés lesz elérhető. Kéri a jelenlévőket, 

hogy erről a lakosságot tájékoztassák.  

Nándori Márton képviselő: 

Véleménye szerint a kábel több helyen közel van a villanyoszlophoz. Kiviteli tervet kér a 

későbbi esetleges problémák elkerülése érdekében.    

Orgoványi László polgármester (Galgaguta) 

A kérés teljesíthető.  

Jánvári Andrásné polgármester megköszöni a képviselők véleménynyilvánítását, 

javaslatait. Az együttes ülést 14.35 órakor bezárta.  

 

K. m. f. 

Orgoványi László                                                                                    Várszegi György 

 polgármester                                                                                        körjegyző távollétében 

                                                                                               Oravecz István igazgatási előadó 


