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Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. május 23 napján 18 

órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.  

 

Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Homonnay Gábor, Dr. Mészáros István, 

Surányi Gábor képviselőtestületi tagok. 

 

Meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Saminé Matlák Magdolna jegyző 

  

Távolmaradt: Tamás Bertalan alpolgármester, Bodnár Csaba, Oscsenda Szabolcs 

testületi tagok 

 

Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, 

azt megnyitja. 

 

Előterjeszti napirendi javaslatát.  

Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően fogadja el. 

 

 

N a p i r e n d 

 

1.) Aszalói Göőz József Általános Iskola Igazgatói pályázat véleményezése. 

Előadó: Polgármester 

 

Árvai Károly polgármester elmondja, hogy a meghirdetett iskolaigazgatói állásra egy 

pályázat érkezett, a jelenlegi megbízott igazgatóé. Az előkészítő bizottság átadta a 

pályázatot véleményezésre. Ismerteti a pályázat tartalmát. 

Elmondja, hogy a jelenlegi igazgatónak két éve volt eddig arra, hogy bizonyítsa 

rátermettségét. A tárgyi feltételek megvoltak, és nem tudott mit kezdeni vele. A 

konyha elkerült , így szabad szellemi kapacitás még van. Oktatási, kulturális dolgok 

hiányoznak az iskolából, amelyek másutt megvannak, társadalmi ünnepségeken 

való részt vétel, énekkar, egyéb iskolai ünnepség is összetöppedt. A sport beszűkült, 

ping-pong asztal is ott van kihasználatlanul, nincs levágva fű. Olyan az iskola, 

mintha nem is itt lenne. 
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Dr Mészáros István testületi tag szerint több ellensége van az iskolában és a szülők 

részéről is, emlékezetes momentumot nem talált a tevékenységében. Úgy gondolja 

adni kell másnak lehetőséget, hogy fellendítse ezt az iskolát. 

 

Árvai Károly polgármester elmondja olyan iskolaigazgató kellene, aki a település 

javát is tudná szolgálni. Iskolában nincs komoly fogadókészség, pedig a település 

jövője a benne lakó értelmiség munkájától is függ. 

Hiányolja az iskolából a művészetoktatást. 

Ő nem javasolja Gazsi Barnabásné iskolaigazgatói megbízását. 

 

A döntéshozatalban 4 fő vesz részt. 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

 15/2014. (V.23.) Kt. határozat 

Aszalói Göőz József Általános Iskola igazgatói állásra beadott  

pályázat véleményezése. 
 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete Gazsi Barnabásné  

Aszalói Göőz József Általános Iskola igazgatói állásra beadott 

pályázatát nem támogatja. 

Testület felhívja Polgármestert, hogy erről az előkészítő  

bizottságot értesítse. 
 

 

 

 

Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18,30  órakor 

berekeszti. 

 

 
Kmft 

 

 

 

 

Árvai Károly             Saminé Matlák Magdolna 

Polgármester               jegyző 
 

 

 

 

 

 

 


