JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. július 28-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

Lombár Gábor polgármester
Somogyi István alpolgármester
Dr. Kemény Gábor képviselő
Gyanó Józsefné képviselő
Haszon Zsolt képviselő
Koponicsné Pék Hajnalka képviselő

Távol maradt:

Stamler József képviselő

Meghívottként jelen van: Hackl Szilvia óvodavezető
Hivatalból jelen vannak:

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző
Orbánné Borsos Anikó jkv.

Jelen van továbbá 18 fő állampolgár.
Lombár Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 tagja
megjelent, így a képviselő-testület határozatképes, egyben javasolja a tárgyalandó napirendi pontok
elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
106/2017.(VII.28.) Kt.sz. határozat
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi tárgyalandó
napirendeket:
1) Szociális célú tüzelőanyag vársárlásához kapcsolódó önerő biztosítása és pályázat benyújtása
Előadó: Lombár Gábor polgármester
2) Kisfenyő Óvoda intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Lombár Gábor polgármester
3) Beszerzések lebonyolítása
Előadó: Lombár Gábor polgármester
1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó önerő biztosítása és pályázat benyújtása
Lombár Gábor polgármester
Az előterjesztésben foglaltak alapján pályázatot szeretnénk benyújtani tűzifa beszerzésére vonatkozón,
melyhez testületi döntés szükséges, erről kérem a döntést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
107/2017.(VII.28.) Kt.sz. határozat

1.

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pont – A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcím - szerinti települési önkormányzatok
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szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt
be, összesen 242 erdei m3 (kemény lombos fafajta) mennyiségre vonatkozóan.

2.

A pályázathoz szükséges – 242 erdei m3 x 1.000,-Ft+ÁFA mértékű – 307.340,-Ft önerőt,
valamint az ahhoz kapcsolódó szállítási költségeket biztosítja.

3.

Balatonfenyves Község Önkormányzata
ellenszolgáltatást nem kér.

4.

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi
rendszeréről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete megfelel a pályázati kiírásban
szereplő feltételeknek.

5.

Jelen döntést a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

a

szociális

célú

tűzifában

részesülőtől

Határidő: 2017. augusztus 25. - pályázat benyújtására
Felelős: Lombár Gábor polgármester
2.) Kisfenyő Óvoda intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálása
Lombár Gábor polgármester
A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett. A témában egyeztettünk már az óvodában is, a szülői és
pedagógusi körrel, valamint a Képviselő-testülettel is.
Adom a szót Hackl Szilviának, hogy egészítse ki a pályázati anyagát, amennyiben az szükséges.
Hackl Szilvia óvodavezető
Annyival szeretném kiegészíteni a pályázati anyagomat, hogy kikerestem az óvoda irattárából az
elmúlt öt évben hozott testületi határozatok kivonatát a nevelési évek beszámolójára vonatkozóan.
Ebben az időszakban minden év beszámolóját egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület, melyet
kérem , hogy vegyenek figyelembe a döntésnél.
Stamler József képviselő megérkezik az ülésterembe.
Slezákné Boda Gabriella előkészítő bizottság elnöke
Az alkalmazotti közösség nevében szeretném elmondani, hogy hosszú évek óta dolgozom Szilvivel,
megtapasztaltam a vezetői alkalmasságát, nagy tapasztalattal rendelkezik, illetve megismertem
pedagógiai, szakmai hivatottságát. Folyamatosan képezi magát. Jó a kapcsolata a szülőkkel,
munkatársaival és a gyerekek is nagyon szeretik, ami a rendezvényeinken is tapasztalható.
Magam és az óvodai dolgozók nevében is egyhangúan támogatjuk Szilvit, ezért kérem, hogy a
testület vegye figyelembe a szülők és a pedagógusok véleményét is a döntés meghozatalánál.
Vozik Lajosné óvónő
Egyetértek kolleganőm véleményével. 38 éve vagyok az óvónői pályán, több óvodavezetővel is
dolgoztam már együtt. Szilvi személyében olyan óvodavezetőt ismerhettem meg, aki segített a
beilleszkedésben, sokat dicsér, ami nem csak a gyerekek számára fontos, hanem nekünk is és ebből
Szilvinek is több kijárna. Ad a kollegák véleményére, nem egyedül dönt. Fontosnak tartja a
képzéseken való részvételt. A szülőkkel is jó kapcsolatot ápol, kikéri az ő véleményüket is. A néptánc
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oktatást is felkarolta, amikor idekerültem, továbbá nyitott az újdonságokra is, most pl. ovifocit
szervez, amire már most nagy az érdeklődés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmondottakat vegyék figyelembe.
Nem ismerek olyan embert, aki erre a feladatra – családbarát óvoda vezetésére- alkalmasabb lenne.
Emődi Lina szülő
SZMK tagként elmondhatom, hogy támogatjuk Szilviát. Mint SZMK tag és mint helyi anyuka,
állampolgár kérem, hogy vegyék figyelembe véleményünket, hisz mi látjuk minden nap a munkáját.
Gyanó Józsefné képviselő
Nagy csodálattal nézem, hogy milyen sokan eljöttek a testületi ülésre, hogy támogassák Szilviát.
Igaz, szembesített Szilvi azzal, hogy támogattuk a nevelési évről szóló beszámoló elfogadását, de volt
olyan eset is, hogy gyereket vittek el az oviból. Ez miért történt, illetve ehhez kapcsolódóan tervezneke valamiféle változtatást?
Haszon Zsolt képviselő
Hány fő jár ide más településről óvodába?
Dr. Kemény Gábor képviselő
Lina említette, hogy mint szülő nap mint nap szembesül azzal, hogy mi történik az óvodában. Én is
szülő vagyok, én is láttam, hogy mi folyik ott. Az én véleményem nem szimpátián alapul, de a
tapasztalataim befolyásolják a döntésemet.
Somogyi István alpolgármester
A döntéseket nem lehet 3-4 éves sérelmekre alapozni. Ez az óvoda szépen fejlődik, ott csodálatos
munka folyik. Az mondjon véleményt, aki látja az óvoda munkáját, pl. aki részt vesz rendezvényeken.
Koponicsné Pék Hajnalka képviselő
Szülőként sajnálom, hogy azok az anyukák nem jöttek el, akik engem megkerestek, így az ő
véleményüket is szeretném tolmácsolni.
Mi január óta sajnos elkényszerültünk menni a fenyvesi óvodából, bár szerettem volna, ha a
gyermekem ide jár, bár a mai napig nem derült ki, hogy esetünkben ki a felelős.
Pásztor Jánosné Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke
A nyugdíjas egyesület nevében vagyok itt, mi maximálisan együtt tudunk működni az ovival. Az
ovisok fellépnek a rendezvényeinken, köszöntenek bennünket, de ezeken a rendezvényeken is csak 2-3
képviselő vesz részt. Ha a Képviselő-testület elfogadja az éves beszámolókat, akkor most mi alapján
döntenek?
Koponicsné Pék Hajnalka képviselő
A Szilvi eljött hozzám a rendelőbe, hogy beszélgessünk. Van tapasztalatom másik óvodával
kapcsolatban is, ezt Szilvi el is fogadta, de látom a gyerekemen a különbséget is. A gyerek nem akart
itt óvodába járni, mert félt.
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Vörös Andrea szülő
Mi tavaly költöztünk ide Balatonfenyvesre, ismerkedünk a helyi viszonyokkal. Családdal érkeztünk, a
jövőnket is itt tervezzük. Senkit nem ismertünk itt, ez kissé nehézzé tette a helyzetünket. Az elmúlt
egy év hatalmas tapasztalat volt. Könnyen befogadtak bennünket és ez az óvodából indult. Megértem
Hajnit is, hiszen az embernek a saját gyermeke a legfontosabb. A szeretet és ahogy fogadtak
bennünket az sokkal többet jelent, mint az, hogy mi hogyan működik a településen. Az előző,
kaposvári óvodánkat is jónak tartottam, de a fenyvesi ovit még jobbnak tartom. Nekem az elején a
Szilvi segített abban, hogy megtaláljam itt a nyugalmamat és, hogy tudjam azt, hogy a gyerekeim jó
helyen vannak. Én nem szeretném, hogy ez a rend megbolyduljon. Ez egy kis közösség, azok értékeire
figyelni kell, amin pedig javítani kell, ahhoz adjunk segítséget.
Koponicsné Pék Hajnalka képviselő
Ha annyira szuper ez az ovi, akkor miért kell ennyi támogatás? Vannak szülők, akik nem mertek
eljönni, hogy elmondják a véleményüket.
Pék Norbertné szülő
Én Fonyódról érkeztem. Három éves korában irattam be a gyermekemet a fonyódi óvodába, ott tönkre
ment a gyerek, az utcabeli gyerekekkel sem játszott. Utána átjöttünk a fenyvesi oviba, itt egy hét alatt
helyre hozták, újra tudtunk közösségbe menni. Összehasonlíthatatlan a két óvoda.
Koponicsné Pék Hajnalka képviselő
Olyan anyuka nevében beszélek, aki nem mert eljönni, ő elvitte a gyermekét innét. A másik óvodában
semmi gond nincs a kisgyerekkel, ráadásul ez a pici nagyon szerette a Szilvit, aki elfordult tőle, mikor
az odarohant hozzá.
Gyanó Józsefné képviselő
Pro és kontra elhangzottak dolgok. Olvastuk a pályázati anyagot, abban hibát találni nem lehet. Szilvi
egy nagyon jó elméleti szakember, amit én egy picit hiányolok, az az érzelmi rész. Van aki a
racionálisabb vonalat tartja jónak, és van, akinek az érzelmi rész a fontosabb. Amit itt hallunk, az is
racionális dolgokon alapul és az, hogyan szavazunk az is.
Amit hiányolok a pályázati anyagból az az, hogy mik azok a dolgok, amin változtatni szeretne a
vezető.
Akik itt vannak elmondták a véleményüket, a jó tapasztalataikat, de el kell gondolkodni azon is,hogy
miért van negatív vélemény is.
Tölgyesi Klára szülő
Mi is messziről költöztünk ide és nekünk is sokat segített az ovi az itteni beilleszkedésben. Szívesen
hallanám, hogy mi a Szilvi véleménye az elhangzottakról, illetve azokon hogy lehetne változtatni.
Fritzné Mészáros Veronika szülő
Miért nem mertek egyesek eljönni? Azok, akik támogatják Szilvit eljöttek, akik nem, azok pletykálnak
róla.
Koponicsné Pék Hajnalka képviselő
Félnek a Szilvi haragjától, ezért én felvállaltam, hogy elmondom a véleményüket.
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Somogyi István alpolgármester
Jó lenne tudni a negatív véleményeket. Az oviba ki lehetne helyezni egy ládát és abba név nélkül be
lehetne dobni a véleményeket.
Haszon Zsolt képviselő
1998. óta vagyok képviselő, ez most méltatlan, ami itt folyik. Egy pályázat érkezett, arról kell most
dönteni.
Hackl Szilvia óvodavezető
Valóban méltatlan, én is így érzem. A pályázatom lehet, hogy elméleti, de vannak szakmai feltételek,
amiknek meg kell felelni, nem az érzelmi oldalt kell abban hangsúlyozni, azt hogy hogyan ölelnek át
szaladnak oda hozzám, illetve hogy kinek hogyan segítek. Nem értem, hogy akik nem mertek eljönni,
miért nem jöttek el. Ha rossz tapasztalat van egy óvodában valóban el lehet vinni a gyermeket, de attól
még nem lehet ráhúzni arra az óvodára azt, hogy az egy rossz óvoda. A fonyódi oviból is hoztak
hozzánk gyereket, de emiatt még nem húzzuk rá azt a jelzőt, hogy az egy rossz óvoda. Az elmúlt 4-5
évben két gyereket vittek el tőlünk, ez a hangsúlyos most úgy érzem, nem pedig az, hogy az ott lévő
43 gyermek jól érzi magát. Az két gyermek is fontos volt, akit elvittek, mindent megtettünk, hogy a
problémát megoldjuk.
Minden oviban vannak olyan szülők, akik jönnek-mennek, hisz minden óvoda más és más.
Koponicsné Pék Hajnalka képviselő
Etikátlannak tartom, hogy Szilvi megkeresett azzal, hogy ha nem támogatom őt, akkor nem is adja be
a pályázatát. A többi képviselőt is megkerested ezzel? Nem szerettem volna ezt most elmondani.
Lombár Gábor polgármester
Balatonfenyvesen egy jó óvoda van, ahol kiváló munka folyik, jó környezetben és szívesen viszek oda
vendégeket is, megmutatva mindezt. Ezt valakik létrehozták, nem lehet csak úgy találni ilyent, ebben
részt vesz az ott dolgozó közösség is.
Balatonfenyvesen divat volt lehúzni az intézményeinket, de ez nem így van, hisz jó az óvodánk és az
iskolán is a tapasztalatok alpján.
Az, ha probléma adódik a gyerekkel, amit a szülőnek is jeleznek, úgy, hogy azt szakember is leírja,
abból harag is lehet a szülő részéről, hisz nem jó ezzel szembesülni.
A beszámolókat nem csak úgy „el szoktuk fogadni”. Képviselő társaimon is múlik, hogy azt mennyire
vesszük komolyan.
Valóban vannak olyan gyermekek, akik máshová járnak óvodába, de vannak olyanok is, akiket viszont
ide hoznak.
Stamler József képviselő távozik az ülésteremből.
Lombár Gábor polgármester
Kérem, hogy a szavazás során a megfelelő döntést hozzuk meg, ne csak a személyes tapasztalok
alapján.
Stamler József képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
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Lombár Gábor polgármester
Én a munkatársaimmal jó kapcsolatot ápolok, Szilvivel is jó együtt dolgozni, elhivatottja, gazdája lett
ennek az intézménynek, munkájában precíz.
Mindenki azt vegye figyelembe a döntésének meghozatala során, hogy milyen szakemberről van szó
és vegye figyelembe az elhangzott véleményeket is. Nem kellenek az indulatok, örüljünk annak, hogy
van egy ilyen intézményünk.
Hackl Szilvia óvodavezető
Amikor 32-36 fős létszámot feltornáztuk 43 főre, az azt is jelenti, hogy népszerű az óvodánk, szívesen
hoznak ide gyerekeket.
A jó pap is holtig tanul, én eddig is rengeteget tanultam és ezt követően is ezt teszem.
Gyanó Józsefné képviselő
A beszámolók elfogadása során voltak ajánlásaink, javaslataink is. Ezt a mondatot vártam Szilvitől,
hogy igen, változtatni kell, amennyiben az szükséges.
Lombár Gábor polgármester
Amennyiben nincs több észrevétel, kérem a szavazást az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
alapján.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:
108/2017.(VII.28.) Kt.sz. határozat
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hackl Szilviát a Kisfenyő Óvoda
intézményvezetői teendőinek ellátásával 2017. augusztus 1-től 2022. július 31-ig megbízza.
Határidő: 2017. augusztus 1.
Felelős: Lombár Gábor polgármester
Lombár Gábor polgármester
Az óvodavezető illetménypótlékáról kérem a döntést.
Haszon Zsolt képviselő
A 40% kiegészítést javaslom.
Lombár Gábor polgármester
Kérem erről a szavazást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
109/2017.(VII.28.) Kt.sz. határozat
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hackl Szilvia óvodavezető illetményét a
közalkalmazotti törvény előírásai alapján határozza meg.
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Magasabb vezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete
alapján az illetményalap 40%-ában határozza meg.
Határidő: 2017. augusztus 1.
Felelős: Lombár Gábor polgármester

3.) Beszerzések lebonyolítása
Lombár Gábor polgármester
A megküldött határozati javaslat alapján kérem a szavazást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
110/2017.(VII.28.) Kt.sz. határozat
Balatonfenyves Község Önkormányzata a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatozó
szabályzatának VI. pontja alapján a „Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének
fejlesztése” című TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 azonosítószámú pályázat és a „Balatonfenyves
Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése” című, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00040
azonosítószámú pályázatának lebonyolításához szükséges beszerzésekhez a bírálóbizottságot az
alábbiakban jelöli ki:
Haszon Zsolt képviselő
Kemény Gábor képviselő
Somogyi István alpolgármester
Határidő: értelem szerint
Felelős: Lombár Gábor polgármester
Lombár Gábor polgármester
Tájékoztatom a testületet, hogy több témában folynak az egyeztetések, mely érinti a Baranyai Megyei
Tábort, valamint a csúszdát is.
A kisvasúttal kapcsolatban is megjelent a kormányhatározat, mely szerint fejlesztések várhatóak a
Csiszta-puszta, valamint a somogyszentpáli szakaszra vonatkozóan.
Lombár Gábor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmf.

Lombár Gábor
Polgármester

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika
jegyző
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