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Központ személyügyi referensei
Marosi Márta: köszönti a megjelenteket, illetve ismerteti az értekezlet összehívásának célját
és feladatát, illetve ezzel egyidőben körbead 2 darab jelenléti ívet, kihangsúlyozva, hogy
mindkettőt, minden szavazásra jogosult jelenlévőnek alá kell írnia.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67 § (7)
bekezdése szerint "az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik
- nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása
kötelező.
A második megbízási ciklus azokra az intézményvezetőkre vonatkozik, akik 5 éves időtartamú
megbízással (jelenleg az első ciklusukat töltik) rendelkeznek, és 2018-ban a második
megbízási ciklusukat kezdenék az adott intézményben.
A mai értekezlet célja és feladata, hogy az alkalmazotti közösség támogatja-e Weinber
Róbertné jelenlegi intézményvezető személyét a következő 5 évre szóló vezetői
megbízásra vonatkozóan.
I. Határozatképesség megállapítása
Teljes alkalmazotti létszám a tartósan távollévőkkel és a megbízási szerződéssel dolgozóval
együtt: 63 fő, ebből szavazásra jogosult 61 fő.
Jelenlevő szavazásra jogosultak: 51 fő
A határozatképesség megállapításához legalább 36 fő jelenléte szükséges,
Marosi Márta megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség határozatképes.
II. Napirendi pontok ismertetése és elfogadása

1. Tájékoztatás a véleményező alkalmazotti közösségi értekezlet szavazásának
menetéről, érvényességéről.
2. Szavazatszámláló Bizottság, jegyzőkönyv-vezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőinek a
megszavaztatása kézfeltartással.
3. A nevelőtestületi véleményező értekezlet eredményének ismertetése
4. Véleménynyilvánító szavazás (titkos)
5. Szavazatszámlálás (nyílt), a szavazás eredményének kihirdetése
Marosi Márta: Van-e más javaslat? Nem volt más javaslat.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a napirendi pontokat elfogadta:
Igen: 51 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy a napirendi pontokat az alkalmazotti közösség egyhangúlag
elfogadta.

III. A jegyzőkönyv-vezető felkérése
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Lindner Erzsébetet.
Nyílt szavazással szavazás a jegyzőkönyv vezetőjének személyéről.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Lindner Erzsébetet.
Igen: 51 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség Lindner Erzsébetet egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
IV. A jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
A jegyzőkönyv első hitelesítőjének javaslom Tóth Andreát. Van-e más javaslat?
Marosi Márta megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Nyílt szavazással szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről.

Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja jegyzőkönyv első hitelesítőjének Tóth Andreát.
Igen: 51 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség Tóth Andreát egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyv egyik hitelesítőnek.
A jegyzőkönyv második hitelesítőjének javaslom Komáromi Katalint. Van-e más javaslat?
Marosi Márta megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Nyílt szavazással szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja jegyzőkönyv második hitelesítőjének Komáromi
Katalint.
Igen: 51 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség Komáromi Katalint egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyv második hitelesítőjének.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjairól az előkészítő értekezleten döntöttünk:
• Marosi Márta, elnök
• Vásárhelyi Gabriella
• Elek Márta
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a Szavazatszámláló Bizottság tagjait elfogadja.
Igen: 51 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy a Szavazatszámláló Bizottság személyeit az alkalmazotti
közösség egyhangúlag elfogadta.
V. A nevelőtestületi véleményező értekezlet eredményének ismertetése
Marosi Márta ismerteti, hogy a nevelőtestület Weinber Róbertné vezetői megbízását 37
szavazattal támogatta, 1 szavazattal nem támogatta, érvénytelen szavazatok száma: 1. Az
érvényes szavazatok alapján a Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető támogatottsága
a nevelőtestület részéről: 95 %.

VI. Véleménynyilvánító szavazás (titkos)
Az előkészítő alkalmazotti értekezleten döntöttünk a szavazatszámláló bizottság tagjairól.
Marosi Márta, Vásárhelyi Gabriella, Elek Márta.
Marosi Márta a Szavazóbizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás menetét:
Marosi Márta: A szavazás titkosan történik, minden szavazati joggal rendelkező kolléga kap
egy szavazólapot. A szavazólapon abban a kérdésben fejezheted ki véleményed, hogy
Weinber Róbertné ismételt, 5 évre szóló vezetői megbízását támogatod-e. 2 lehetséges
válasz létezik (1. „támogatom”, 2. „nem támogatom”), melyet a megfelelő válasz mellett levő
négyzetben egy jó látható „X” vagy „+” jel utólag nem törölhető tollal (golyóstoll, töltőtoll
stb.) való beírásával kell megtenni. Nagyon fontos, kizárólag egyetlen válasz létezik, több
négyzet nem jelölhető be. Abban az esetben, ha véletlenül olyan válasz került bejelölésre,
amely a szavazó nem az eredeti véleményét tükrözi, a hibás szavazócédulát a
szavazóbizottságnak le kell adni, a szavazóbizottság a szavazólapon jelzi a leadás tényét, és a
szavazó új, tiszta szavazólapot kaphat. Két válasz egyidejű bejelölése, miszerint támogatja, és
egyúttal nem támogatja Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető vezetői kinevezésének
további 5 évvel való meghosszabbítását, érvénytelen szavazatnak minősül.
Szavazóhelyiségnek a 7.A termét jelöljük ki, ahol 2 szavazatszámláló tag (Vásárhelyi Gabriella
és Marosi Márta) felügyeli a szavazás szabályos lefolytatását.
A szavazólap formátuma az alábbi:

Alkalmazotti szavazólap
Weinber Róbertné ismételt, 5 évre szóló vezetői megbízását
támogatom:
Weinber Róbertné ismételt, 5 évre szóló vezetői megbízását nem
támogatom:




A szavazat megtétele után a szavazólapot a kihelyezett szavazóurnába kell dobni.
A szavazás megkezdése előtt Marosi Márta az üres szavazóurnát az alkalmazotti közösség
előtt felmutatja, majd a bedobónyílás kivételével ragasztószalaggal lezárja.
Marosi Márta: A szavazás a szomszédos tanteremben történik, a szavazás tisztaságát a
szavazatszámláló bizottság 2 tagja felügyeli.
Marosi Márta: A szavazás idejére szünetet rendelek el. Az értekezlet a szavazás után a
szavazatok nyílt megszámlálásával folytatódik.
Marosi Márta minden jelenlevő előtt jól érthetően kijelenti: Weinber Róbertné jelenlegi
intézményvezető a szavazáson nem vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.
A szomszédos teremben megkezdődik a titkos szavazás.

VII. Szavazatszámlálás (nyílt), majd a szavazás eredményének kihirdetése.
Marosi Márta: Az alkalmazotti közösség Weinber Róbertné vezetői megbízását 49 szavazattal
támogatta, 1 szavazattal nem támogatta, érvénytelen szavazatok száma: 1.
Az érvényes szavazatok alapján a Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető
támogatottsága az alkalmazotti közösség részéről: 96 %.
Marosi Márta: A szavazás eredményének megismerése után kijelentem, hogy a Dunaharaszti
Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola alkalmazotti közössége Weinber Róbertné jelenlegi
intézményvezető vezetői kinevezésének további 5 évvel való meghosszabbítását támogatja.
Marosi Márta: Gratulálunk az elért eredményhez és kívánunk további sikeres munkát.
A véleményező alkalmazotti értekezletet bezárom.
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