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1) Barota Mihály ÁMK intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, Vastag Györgyöt,
Szűcs Zsoltot és a megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést
megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Berki Györgyné és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Barota Mihály ÁMK intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2010. (VI. 25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Barota Mihály ÁMK intézményvezetői
beérkezett pályázatok elbírálása

állására

Napirendi pont tárgyalása:
1) Barota Mihály ÁMK intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása
Piskolczi Géza polgármester:
A meghirdetett ÁMK vezetői állásra két pályázat érkezett. Külön külön hallgassuk meg a
pályázókat. Amennyiben kérik, hogy zárt ülés keretén belül tárgyaljuk a napirendi pontot,
kérem most jelezzék.
Vastag György pályázó:
Kérném a zárt ülés megtartását.
Dr. Papp László képviselő:
Nekem az a problémám, hogy a pályázatban kértük, hogy a pályázó nyilatkozzon róla, hogy
nyílt vagy zárt ülésen szeretné tárgyalni a pályázatokat, és nem jelezte senki. Napirenden
kívül meghallgathatjuk a megjelentek véleményét.
Piskolczi Géza polgármester:
De a napirendi pont megkezdése előtt is kérhetnek zárt ülést. Napirendi pont megtárgyalása
előtt hallgassuk meg Kiss Anitát.
Kiss Anita bökönyi lakos:
Nem Vastag György személye ellen szeretnék véleményt mondani, hanem Vastag György
Igazgató úrnak a gyerekeimhez való hozzáállásáról. Örülök neki, hogy most elmondhatom a
véleményemet. Nem tartom megfelelő embernek Vastag Györgyöt, hogy az igazgatói posztot
a jövőben betöltse. 8,5 hónappal ezelőtt a munkából hazafele jövet, egy szülő megállított,
hogy hallotta mi történt gyermekemmel az iskolában. A gyermekemnek 2009. október 9-én
két osztálytársa gyógyszert csempészett az italába. Erről egész nap nem volt tudomásom, egy
másik szülőtől szereztem tudomást erről a dologról. Mondanom sem kell, hogy mit éreztem
abban a pillanatban. Gyorsan hazarohantam, és gyermekemet megkérdeztem, hogy mi történt.
Ő sírva elmondta, hogy szólt az osztályfőnökének, hogy ha osztálytársai nem jelzik, hogy
gyógyszert csempésztek az italába, akkor ő azt megitta volna. Később kiderült, hogy
bármilyen probléma történhetett volna, ha megissza, akár halállal is végződhetett volna.
Ugyanez az eset egy másik osztálytársával is megtörtént aznap. Rögtön telefonáltunk az
Igazgató úrnak, aki napokon keresztül elutasított, hogy megbeszéljük mi is történt. Azonnal
felkerestük Dr. Horváth Józsefet, aki kérte, hogy az italt vigyük fel, amelybe több napon át
gyógyszert csempésztek. Ő elmondta, hogy keressük fel a Családsegítő Szolgálat vezetőjét,
Ács Lászlónét, mivel Igazgató úrral nem lehetett időpontot egyeztetni ebben a fontos ügyben.
Ács Lászlónénak köszönhetem, hogy ő azonnal intézkedett, hogy nyomozást kell indítani, mi
is történt valójában. Én úgy érzem nemcsak az én gyerekem, hanem az egész iskola
veszélyben volt. Mi történt volna, ha az a gyógyszer nem egy gyerek, hanem egy pedagógus
italába kerül. Mikor ezt a kérdést feltettem a gyerekem osztályfőnökének, ő úgy válaszolt,
hogy én nem viszek magammal folyadékot. Hogyan lehetséges, hogy a gyerekemnek
gondosan elkészített reggelijébe, azt kicsempészve, gyógyszert helyezzenek bele. Igazgató úr
mindezek ellenére semmilyen nyomozást nem indított. Másfél hét telt el az első tárgyalásig,
ahol a legfontosabb szülő nem volt jelen. Számára nem volt fontos, hogy jelezze mit művel a
gyermeke. Gyermekem részére nem volt megnyugtatás. Fiam kitűnő tanuló, példás
magatartású, rengeteg eredménnyel fényezte iskolánkat és ugyanúgy az öccse is. Akit szintén
kivettem az iskolából, és szeptembertől Tégláson folytatja a tanulmányát. Az első tárgyalásnál
jelen volt Szabolcsi Jánosné mint jegyzőkönyvvezető, Ács Lászlóné a Családsegítő Szolgálat

vezetője, akinek továbbra is azt mondom, hogy köszönet jár neki, minden neki köszönhető.
Fiam felállt az első tárgyalás közepette, mikor Igazgtató úr csak mosolyogni tudott az ügyön,
és Benő Jánosné csak ki be szaladgált, és meg sem hallgatta mi történt. Hozzáteszem fél 8-ra
voltunk hívatva, és háromnegyed 9-kor kezdődött a megbeszélés, mert Benő Jánosnénak
fontosabb volt megtartani az első órát, és nem volt egy olyan ember, aki helyettesítette volna.
Gyerekem felállt és azt mondta, hogy nem látod anya nincs kinek mondani, mintha csak a
falnak beszélnék, felőlük én meg is halhattam volna. Az ellenőrzőbe be van írva a lakcím, a
telefonelérhetőség. Délelőtt megtörtént az eset, és nekem este fél 6-kor kell róla értesülni az
utcán. Felteszem a kérdést Igazgató úrnak, hogy ő fordított esetben mit tenne, választ nem
kaptam. Nekem nincs magas iskolai végzettségem, csak egy szakmunkás végzettségem, de
úgy gondolom, hogy ha gyermekemet elindítom az iskolába és átlépi a küszöböt, akkor ő
vállalja a gyerekemért a felelősséget. Iskolán kívül pedig az én felelősségem. Az eset óta
hiába van hetek óta minden nap odacsomagolva az enni, innivaló, az én gyerekeim mindent
hazahoznak. A kicsit is pszichológushoz kellett járatnom, mert félelem keltés alakult ki benne,
hogy mi van, ha rajta akarják megbosszulni, hogy meg akarta védeni a testvérét. Össze sem
volta hívva a tanári kar, hogy mi történt az iskolában. Ez az ügy a szőnyeg alá lett söpörve. Az
én gyermekemet semmibe nem nézték. Az én gyermekem egy jó szót nem kapott. Nem
mondták neki, hogy Laci ne félj, neked helyed van itt az iskolában, és nem neked kell félni.
Semmit nem kaptam, se a gyerekem sem. A mai nap a testvére is, aki szintén kitűnő, példás
magatartású, befejezte tanulmányait a bökönyi iskolában. Ennyit szeretnék mondani.
Végszónak annyit, hogy mikor az ügy kipattant másfél hét telt el a tárgyalásig,
telefonálgatások voltak a részemről, hogy mi fog történni, a válasz csupán egy igazgatói. Én
nem azt kértem Igazgató úrtól, hogy bocsássa el az osztályfőnököt, vagy hogy ki kell emelni a
két gyereket, akik ezt elkövették, csupán azt kértem legyen példa statuálva. Horváth doktor úr
elmondta, hogy ismeretlen gyógyszerrel állunk szembe, és légzésbénulás, szívleállás is
történhetett volna. Mikor bementem Igazgató úrhoz 2 hónappal az ügy után, hogy fiam
befejezi a tanulmányait a bökönyi iskolában, és kérem a papírjait. Illedelmesen bekopogtam,
beköszöntem, és annyi volt a válasz, hogy lehet menni Ácsné Marika minden papírját kiadja.
Ennyi hozzáfűznivalója volt Igazgató úrnak. Most mondjam én is Vastag György úrnak, hogy
lehet menni, én nem tehetem ezt meg. Jogom semmihez nincs, csak kötelességem. Egyedül
nevelem a két gyermekemet, és soha nem kopogtam az ön ajtaján, hogy segítséget kérjek.
Piskolczi Géza polgármester:
Úgy tudom, hogy a Rendőrség is tárgyalta az ügyet.
Kiss Anita bökönyi lakos:
Igen, itt van nálam minden papír. Még annyit szeretnék mondani, hogy bízok a testületi tagok
jó döntésében, és bízik nagyon sok szülő is, bízunk a változásban. Fontosnak tartanám, hogy a
21. században ne tetvesen jöjjön haza a gyerek az iskolába. Egy tekintélyre váró emberre van
szükség, nem egy puhány emberre, aki végigmegy és azt sem tudod, hogy ő az Igazgató.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Piskolczi Géza polgármester:
Én úgy gondolom, hogy Kiss Anita elkeseredése személyes ügybe ment át. Tudomásunk van
róla, hogy a Rendőrség bebizonyította, hogy nem gyógyszert, hanem citrompótlót
csempésztek a gyerek italába. Át is adnám a szót Vastag György Igazgató úrnak, hogy mit
mondana el az ügyről.
Vastag György pályázó:
Tisztelt Képviselő-testület, nem ez az a fórum, ahol erről a dologról beszélni kell, de annyit

elmondanék, hogy ilyen formában ez a dolog hazugság. Azt kérném a testülettől, hogy ezt az
ügyet semmiképpen ne vegye figyelembe. Tudnék hozni tanúkat is, hogy ez nem így történt.
A képviselő-testület megszavazta a zárt ülés tartását.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2010. (VI. 25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Barota Mihály ÁMK intézményvezetői állására beérkezett
pályázatokat elbírálta, de a szavazás eredménytelen lett.

Piskolczi Géza polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület írja ki még ezen a napon újra az intézményvezetői
pályázatot, hogy minél hamarabb legyen vezetője az Általános Művelődési Központnak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2010.(VI.25.)
határozata
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezető álláshelyének meghirdetéséről

az alábbi adattartalommal meghirdeti a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezető álláshelyét:
pályázatot hirdet a Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezető
munkakör betöltésére:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan
időre szóló alkalmazás.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2010. október 10. – 2015. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Bököny község, Barota Mihály Általános Művelődési
Központ 4231 Bököny, Józesf A. u.. 2 szám
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, koordinálása, az Általános Művelődési
Központhoz tartozó intézmények jogszerű és az intézményi minőségirányítási programnak
megfelelő működés biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.
Barota Mihály Általános Művelődési Központ tagintézményei:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Általános Iskolai Tagintézménye; Barota
Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai Tagintézménye; Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Kulturális Tagintézménye; Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Könyvtár tagintézménye
Illetmény és juttatások:
hatályos jogszabályok alapján.
Pályázati feltétel:
- Felsőfokú képesítés, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§ (1)
bekezdése, és a 128.§ (22) bekezdése, valamint a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésekben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet 20.§ (2) és (5) bekezdése
alapján
- Pedagógus munkakörben – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Közoktatás vezető szakirányú szakképzettség,
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz,
 Az intézmény és tagintézményei vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 Nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében
kívánja-e zárt ülés megtartását,
 Nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A beosztáshoz kapcsolatos juttatás:
Igény szerint szolgálati lakás biztosítása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. október 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (4231 Bököny, Kossuth u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezető
pályázata
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ (10) bekezdése értelmében
történő véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül összehívott ülésén bírálja el a
pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje:
A jogszabályban előírt véleményezési eljárásokat követően, 30 napon belül összehívott rendes
képviselő-testületi ülés időpontja
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bököny Község polgármestere nyújt,
a 42/566-0025-ös telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldala – www.kozigallas.gov.hu
- Oktatási Közlöny - szerkesztőség által meghatározott időpontban
- Helyben szokásos mód: Bököny Község honlapja - www.bokony.hu, valamint az
önkormányzat hirdető táblája.

-

Vis major pályázat benyújtásáról döntés

Gulyás József jegyző:
A vis major pályázat benyújtásához szükség lenne egy képviselő-testületi határozatra.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2010. (VI.25.) számú
határozata
A képviselő-testület
Bököny község közigazgatási területén 2010. június 14-én
bekövetkezett viharkárok miatt a 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet
szabályai szerint pályázatot nyújt be a védekezési költségeinek,
valamint a helyreállítás költségeinek a vis maior tartalék terhére
történő finanszírozására.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról:
- a káreseményhez kapcsolódóan Generali-Providencia Biztosító
Zrt-nél kötött értékkövető biztosítással rendelkezik.
- saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani,
- illetve az önkormányzat tulajdonában lévő más épületben
feladatát nem tudja ellátni.
Bököny település szerepel a 240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet
mellékletében, mint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott település.
A 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet 5.§ (1) és (2) bekezdése alapján
az igényelt vis maior támogatás összege: 1.944.765 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
Kmft
Piskolczi Géza
polgármester

Gulyás József
jegyző
Berki Györgyné
Jegyzőkönyv-hitelesítő
Papp Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő

