


























ajánlat még mindig él és kívánatos lenne, hogyha erre érkezne valami döntés, szerintem 
felesleges ezt az llgyet fenntartani, senkire nem fog semmilyen jó fényt hozni. Hangsúlyozom, 
hogy ott is egyetlen egy gyermeknek a nyilatkozata az, ami az intézkedés alapját képezte. 
Köszönöm szépen. 

Marin Gábor: Szeretettel köszöntöm a képviselő-testületet és a polgármester asszonyt. A 
Kacsa csoport révén érintett szülő vagyok, a vizsgálattal kapcsolatban szeretnék néhány 
gondolatot mondani, azzal együtt egyetértek Szabó Ákos és Sigmond Bertalan képviselők 
által előadottakkal. Azt gondolom, hogy Szabó képviselő úr kicsit előreszaladt a dolgokban, 
de mindenképpen fontos lenne azt tisztázni, hogy mi és hogyan történt, nemcsak az 
óvodavezető szempontjából, hanem az óvoda és az óvoda jövője szempontjából is. Úgy éltem 
meg ezt az elmúlt kb. 2 hónapot, hogy szó volt sok mindenről, igen súlyos dolgokról és 2 
hónapon keresztül a gyerekeknek az érdeke - véleményem szerint - fel volt függesztve az 
óvodavezető részéről, ami nyilván emberileg megmagyarázható, hogy próbálta megtámogatni 
döntéseit és alátámasztani, de egyetértve Szabó képviselő úrral, egy vezető nem teheti 
kirakatba a gyerekek érdekét egy pillanatra sem, akár milyen súlyú és csúnya dolgot tapasztal. 
Ezt nagyon hiányoltam és ezért támogatnám azt, hogy a vizsgálat objektív és érzelemmentes 
legyen. Nyilván itt a szülők részéről, illetve az édesanya részről ez nem elvárható, az 
önkormányzat részéről azt gondolom, hogy igenis elvárható. Sigmond képviselő úrral abban 
egyetértek, hogy megfontolandó az óvodavezető felfüggesztése erre az időtartamra, arra a 
tapasztalatomra alapozva, hogy véleményem szerint ö a pszichológust befolyásolni tudta és 
előtte éreztünk próbálkozásokat mások befolyásolására is. Köszönöm szépen. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: Még egy hölgy jelentkezet hozzászólásra. 
Kérdezem az intézményvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni? 

Hebeny-Fuchs Orsolya: Üdvözlök mindenkit. Szintén érintett szülő vagyok az óvodában, az 
idén csatlakoztunk: az óvodához, a kislányom egy másik csoportba jár és egy másik Budakeszi 
óvodából jöttünk el, de nem részletezném, hogy milyen problémáim voltak az előző 
óvodában, de hatalmas killönbséget tapasztaltunk az új óvodában, mind az óvodavezető 
részéről, mind pedig az óvodapedagógusok részéről. Együttműködésben, szülőldcel való 
kommunikációban, a gyerekekkel való bánásmódban egy emberarcú és gyerekközpontú óvó 
nénit ismertünk meg. Azért hoztuk ebben az óvodába a gyerekünket, mert az elmúlt évben 
egyértelműen azt hallottuk és több forrásból olyan információink voltak az óvodáról, hogy az 
elmúlt egy évben az új vezetőnő tevékenysége kapcsán ebben az óvodában rendkívül pozitív 
változások indultak el, míg tudjuk, hogy korábban ennek az óvodának tényleg nem volt 
igazán jó híre a faluban, legalábbis a másik két óvodához képest. Az elmúlt évben több 
változás is történt, több szülő elmondása alapján az óvodavezető tevékenysége kapcsán 
nagyon pozitív folyamatok indultak el. Ezt mi is tapasztaljuk, érezzük és azt gondolom, hogy 
magával az üggyel kapcsolatban úgy gondolom, hogy az óvodavezető rendkivlll nehéz 
helyzetben van. Régóta vezetőként dolgozom, felnőtteldrnl, fiatalokkal, de magam is, egy 
ilyen súlyos helyzetben nem tudnék minden lépést megfelelően, jogszerűen, mindent 
átgondolva, mindenkinek az érdekét egyformán figyelembe véve, minden lépésben 
megfelelően intézkedni, mert ez egy teljesen egyedülálló helyzet, hogy egy óvodában ilyen 
ügy felmerül, ráadásul érintett egy feleség is, itt egy családról van szó, akit mindenki nagyon 
sajnál és mindenki együtt érez. ******** személyesen nem ismerem, de édesapám ismeri, neki 
egy nagyon szimpatikus személy, némi kapcsolatom volt a feleségével és nagyon együtt 
érzek velük. Mint szlllö, azt várom el egy óvodavezetötöl, hogyha egy ilyen súlyos vád 
felmerül, akkor igenis lépjen közbe és jelezze a megfelelő fórumon, és mivel ez egy 
bűncselekmény ennek a megfelelő fóruma a rendőrség, akinek ezt az ügyet ki kell vizsgálni. 
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Az, hogy mi mit gondolunk erről, az egy vélemény, de itt van egy szerv, akinek ezt ki kell 
vizsgálnia. *********** most előzetes letatióztatásban van, ennek nincs köze az 
óvodavezetőnek és annak sem, hogy hogyan történt ez a letartóztatás és annak sem, hogy 
megtörtént. Egy nyomozati szakasz után, a hatóság úgy döntött, hogy ez a vád megalapozott 
és valamiért úgy döntött, hogy nem védekezhet szabad lábon. Azt gondolom, hogy ennek 
nincs köze az óvodavezető intézkedéseihez. Az ártatlanság vélehnét meg kell adni és azt 
gondolom, hogy az óvodavezető - a hozzám eljutott információ alapján - abszolút megadta 
az ártatlanság vélelmét, megtette ezt a lépést és mint szülő én el is várom, hogy ennyire 
súlyos vád esetén intézkedjen. Körülbelül ezeket akatiatn elmondani, az óvodáról abszolút 
pozitív véleményem van, nagyon súlyosan érintett a Kacsa csoport, de ebben az óvodában 
még nagyon sok csoport és gyerek van, de azt gondolom, hogy az óvoda érdeke azt kívánja 
meg, hogy ez a munka folytatódjon, ez folyainat tovább haladjon és a pozitív irányba 
továbbhaladjon. Azon kívül, hogy ezt a pályázatot miért kellett kiírni, a személyes 
véleményem, hogy a falura-, az önkormányzatra-, a közösségre nézve nagyon rossz fényt vet, 
hogyha egy ilyen ügy kapcsán egy óvodavezetőt leváltanak, vagy menesztenek. Ennek 
abszolút olyan visszhangja lehet, hogy neki el kellett volna tusolni egy ügyet, ainit nem tett 
meg. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: Hadd kérjem Önöket, hogy azért mindenféle 
dolgot ne magyarázzunk bele a történetbe. Ez egy élő képviselő-testületi döntés volt, a testületi 
döntés alapján hozta meg döntését most a testület. Ez egy nyilvános pályázat, aki a szakmai 
kiírási feltételeknek megfelel, az elindulhat a pályázaton. Kérdezem, hogy a szülők részéről 
van-e hozzászóló? Az intézményvezető asszony ainennyiben kíván, a végén hozzászólhat, 
majd a végén pedig a testület veszi vissza a szót. 

Tóth Gábor: Jó napot kívánok. Az előző önkormányzati ciklusban képviselő voltan1, jelen 
helyzetben szülőként vagyok itt és a fiain a Kacsa csoportba jár. A történetet elég sok oldalról 
ismerem, a korábbi döntéseket is ismerem. Egy mondatot szeretnék mondani, igazából arról 
lehet beszélni, hogy van egy konfliktus az óvodapedagógus és a vezető között, arról is lehet 
beszélni, hogy szakmailag, vagy bizonyos elvárásolmak nem volt megfelelő az a magatatiás, 
ahogy az óvodapedagógus bizonyos helyzeteket kezelt, de ez még nem feltétlen 
bűncselelrmény. Ha ennek következménye van, ha a munkahelyi körühnények között valaki 
szakmailag nem jól tevékenykedik, nagyon ritkán van olyan eset, hogy bűncselekménnyel 
vádoljálc meg az embert. Azt gondolom, hogy itt egy munkahelyi konfliktus és a konkrét 
gyanúsítás összemosódik ebben a helyzetben. A mmtlcahelyi konfliktus inkább az, aini itt 
egyfajta irányt vett, atni szerintem nem egy kedvező irány és nagyon súlyos következménye 
van most ebben a helyzetben, ahogy a szerintünk szerencsétlen helyzetbe került 
óvodapedagógus járt és hosszú távon nagyon nehéz helyzetbe került a saját pályája is és a 
család helyzete is. Nem lehet azt megengedni, hogy ne legyen következménye annak, hogy 
egy felelős vezető egy ilyen helyzetet előállított. Elhangzott, hogy lett volna ennek a dolognak 
még rengeteg sok közbenső lépcsője, aini kimaradt és itt szeretnék visszakanyarodni oda, 
hogy atni miatt ezek a lépések valószínűleg kimaradhattak, hogy volt köztük egy konfliktus. 
Ez csapódott ki abban, hogy a vezető talált egy olyan esetet, ami alapján el tudott ... 
(Közbeszólás: Ne állítson olyan tényt, amit nem tud bizonyítani és ne vádaskodjon, mert Ön is 
jogsértést követ el!) ... Nem vádaskodom! . . . ami által eljutott a dolog oda, hogy a 
konfliktusnalc egy ilyen megoldása keletkezett. Nyilván nem tudja megítélni egyik szülő sem, 
hogy az adott magatatiás, ainivel gyanúsítjálc az óvodapedagógust abban mi a helyzet, nyilván 
ebben mi is tanácstalanok vagymtlc, de az tény, hogy ellentmondás van, hogyha történik egy 
feljelentés és egy hónap után 30 napra felfüggesztette az óvodapedagógust a vezető. Ezután 
születik egy olyan levél miszerint a vezető visszaengedné a csoportba az óvodapedagógust, ha 
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nem jön a rendőri intézkedés, akkor vissza is került volna. Itt van egy ellentmondás, hogyha a 
vezető problémát talál és veszélyes helyzetben érzi a gyerekeket, akkor miért engedi vissza az 
adott csoportba az óvodapedagógust, tehát ebből is látszik, hogy egy ellentmondásos 
történetről van szó, és nem konzekvens és nem szakszerű azon probléma kezelése, ahogyan 
ezt a vezető kezelte. Ennek valamilyen következménye kell, hogy legyen, mert hasonló 
helyzetben, úgy hogy a városnak a médiában egy botrányt teremtett, ezt nem lehet kockára 
tenni egy ilyen üggyel és emiatt következménye kell, hogy legyen. Köszönöm. 

Pataki Andrea: Jó napot kívánok! A Kacsa csoportba jár a lányom, ilyen értelemben én is 
érintve vagyok ebben az ügyben. Alapvetően én is azt gondolom, hogy elsősorban nekünk 
nem arról kell beszélgetni, hogy mit követett el az óvodapedagógus, vagy mit nem követett el 
az óvodapedagógus, hanem az óvodavezető ezt az ügyet milyen diszkrécióval/nem 
diszkrécióval vezette végig, és hogy mind eközben mennyire védte a szülőket és a gyerekeket. 
Úgy érzem, hogy kevéssé lettek védve a gyerekek minden szempontból és kevés segítséget és 
támpontot kaptak a gyerekek és a szülök is. Mint lányos anyuka, akár nyilván érintve vagyok 
ebben az ügyben, nem kaptam segítséget az óvodavezetötöl, pedig kb. 2 hónapja, az ügy 
kipattanásalrnr beszéltem vele és felhívtam a figyelmét arra, hogy milyen lépéseket tehetne. 
Az ö reakciója akkor az volt, hogy ezeket a lépéseket nem ldvánja megtenni. Itt utaltam erre a 
konfliktusra, ami vélhetően fenn állt közte és az óvodapedagógus között, jeleztem, hogy van 
mediáció, számos olyan technika, amivel segíteni lehet ilyen konfliktuson. Az óvodavezető 
azt mondta, hogy ezzel már nem szándékozik élni. Igazából azt nem látom ebben a 
történetben, hogy hol volt az a pont, al10l szándékozott volna ezzel élni, annak érdekében, 
hogy ne jusson idáig el egy ilyen ügy. Ebbe a csoportba járó gyerekek szülei aggódhatunk és 
nyilván valóan, annalc ellenére, hogy hiszünk és bízunk az óvodapedagógusban aggódunk és 
nem kaptunk egyértelmű válaszokat, olyan lépések történtek nagyon gyorsan, ami arra enged 
következtetni, hogy az óvodavezető egészen biztos abban, hogy vétkes az óvodapedagógus és 
amikor rákérdezek, hogy biztonságban van-e a gyerekem, vagy érhet-e bármilyen olyan 
bántalom amiről itt beszélünk, arra az a válasza, hogy nem. A furcsa körühnények között 
mégis utal arra, hogy igen, ami nem a hivatalos út, ezért azt gondolom, hogy sok össze-vissza 
beszélés volt, sok nem egyenes tájékoztatás. Személy szerint én úgy éreztem, ha terhelöen 
nyilatkoztam volna az első pillanatban az óvodapedagógusra, akkor hirtelen érintve lettem 
volna, így meg inkább nem, tehát az egész számomra zűrzavaros és azt sérehnezem, hogy 
nem volt követhető. Megmondom őszintén, nem látom, hogy meddig tart az óvodavezető saját 
konfliktusa és hol kezdődik az ügy, amiről beszélünlc Tudom, hogy jeleztem, mondtam, nem 
ez az első alkalom, amikor ezt ehnondom, de a legnagyobb sérelem az, hogy a zűrzavar és a 
személyes ügyek miatt, így képtelen vagyok tisztán látni ebben az ügyben, pedig szeretnék 
tisztán látni, miután a gyerekemről van szó. Ezt egy súlyos hibának érzem. Amikor arról 
beszélünk, hogy milyen lépéseket tehetett volna az óvodavezető, azt gondolom, hogy számos 
lépést tehetett volna. Én magam is tudok olyan helyhez hasonló ügyekről, ahol nem rohantak 
egyből a rendőrségre, hanem meg volt a módja, hogy egy belső vizsgálattal megoldottálc, 
annak érdekében, hogy tisztább legyen a helyzet. Volt, ami azzal végződött, hogy megtörtént 
a feljelentés, volt, ami nem. Úgy gondolom, hogy sok olyan pont van, ahol mi nem láttunlc 
tisztán és nem kaptunlc a megfelelő segítséget és folyamatosan szakmaiatlanságot éreztem 
ezekben a lépésekben . 

... .. .. Gábor: Nagypapája vagyok az egyik kislánynak, ald nem a Kacsa csoportba jár. A 
nagypapa státuszomnál fogva próbálok objektív maradni, de nagyon nehéz, mert nagyon 
kevés információt tudunk és egy olyan lappangó, belső konfliktus tör ki, amit a ***** eset 
előtt nem érzékeltünlc. Megismertünk egy fiatal vezetönöt, aki velünk bármiben rendkívül 
kommunikatív volt, szakmailag messze túlemelkedett más óvodák vezetőinél és mi ennek 
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örültünk. Azt látni, hogy itt most két táborra szakadt az óvoda, az egyik a Kacsa csoport és a 
többi szülőkre. Úgy tudom, hogy a többi szülő kiáll a vezetőnő mellett, még akkor is, ha 
hibázott. Amennyiben hibázott, nem az az eljárás, hogy fehnentjük, hanem beszéljük meg, 
kapja meg érte a megrovást, de amit elkezdett csinálni az nem helyes. Igazából most a 
kormányrúd az önkormányzat kezében van, úgy érzem, hogy ezzel a pályázattal öngólt rúgott, 
tehát nem a súlyának megfelelően kezeli ezt az ügyet, inkább védekezik, próbál kibújni belőle. 
Az ügyvéd úr hozzászólása, hogy milyen bűnei voltak a vezetőnek, mert ö a ******* az 
ügyvédje, de azt nem mondta el, hogy ez egy átlagos eljárás, tehát ö se jobb, se rosszabb ez 
ügyben, mint más vezetőnő, ahogy így eljártak volna ez ügyben. Kapja meg ezért a megfedést, 
de maradjon. Ritka munka, amit ö csinál ebben az óvodában, ezt a nem Kacsa csoportos szülök 
is tudják igazolni. A Kacsa csoportosok valami miatt le akarják váltani, dühösek rá, valójában 
szót ők sem értettek egymással, Önöktől vártuk volna el, hogy közösen üljön le mindenki, ez 
ügyben egy képviselővel beszéltem, azt mondhatom, hogy nemleges választ kaptam. Itt 
frontok vannak, ezeket inkább békíteni kellene, itt csak vesztesek fognak maradni, a 
********* vesztes, akár így, akár úgy, a családja nagyon vesztes és nagyon sajnáljuk, de ki 
szervezi meg, hogy segítsünk a családján anyagilag, lelkileg, bárhogy? Valaki álljon már az 
élére! A vezetőnő vesztes lesz és az óvoda eddig elvégzett munkája, a gyerekek, emiatt 
minden kútba fog dőlni, ha ez így meg tovább, ahogy ezt Önök csinálják, hogy új pályázat, az 
indulatok maradnalc, vagy pedig visszaterelik egy normális mederbe ezt a dolgot. Mélyebben 
bele kell nyúlni az óvoda belső világába, ehhez Önök keressék meg a megfelelő szakembert 
és lépjenek, ne ítélkezzenek, ne vádaskodjanalc, hanem úgy lépjenek, hogy ne vesztesek 
maradjanak a küzdőtéren, hanem nyertesek, tehát minél jobban mérsékelni azt a kárt, ami 
most kialalrnlt. Ha ez így megy tovább, a falunalc az a része, alci nem Kacsa csoportos, az egy 
kicsit megverve érzi magát ez ügyben. Politikailag is nagyon rossznalc érzem ezt a lépést, az a 
színezete egy ellenzékkel szemben, hogy Önök el alcarják tusolni ezt az ügyet, ezt hallottam. 
Ezt nem én találom ki, Önök mellett voltam, nagyon elismertem a 4 éves munkájukat, ez 
Önöknek is kihívás, nemcsak a vezetönönek, ez egy olyan ritka eset, amivel még Budakeszin 
soha nem találkoztunk. Az ö felelősségén kívül, több felelőst is meg tudnánk állapítani és most 
mindenlci vizsgázik abban, ami 4 évig történt a faluban az is egy lciváló dolog, de egy 
nehezebb ügyben is ugyanúgy helyt kell állnia az önlcormányzatnalc, hiszen ezt a lalcosság 
elvárja Önöktől. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: Erre a hadd mondjak két mondatot röviden - 
ehhez majd a képviselötársaimnalc is lesz hozzászólása -, itt szó nem volt arról, hogy a 
képviselő-testület ítélkezett volna, vagy vádaskodott volna, gondolom itt volt mindenki 
szellemileg és minden szempontból, még neveket sem említettünk. A képviselő-testület 
politikailag egyébként vegyes összetételű, tehát azt kell, hogy mondjan1, hogy minden oldalról 
egybehangzó hozzászólások voltalc ebben a kérdésben. Nem érzek semmiféle politikai 
színezetet, pont azon igyekszik most az önlcormányzat, hogy ebben a kérdésben valamiféle 
előremutató lépést tegyen. Megpróbáljuk még egyszer ehnondani: a pályázati lciírást nem ez az 
ügy robbantotta ki. Nyilván a képviselő-testület abban az időpillanatban, amikor ez a pályázat 
ki volt írva és eredménytelennek nyilvánította és a Szántó Henriette-t megbízott 
intézményvezetőként kívánta továbbfoglalkoztatni, az egy valamiféle jelzés volt arra, hogy ezt 
a pályázatot ki fogjuk írni. Erre most nem kell reagálni. . ... (Közbeszólás: De ez a színezete, 
hiába így gondolják, ez a színezete.) ... De nem így gondoljuk, ez egy falctum, ez 
egy ténykérdés .... (Közbeszólás: Mi ezt így érezzük, mi egy átlagemberek vagyunk, és mi így
érezzük Az, hogy hogy történt ez a kiírás, ez az ügyvéd úr dolga lesz, ezt én nem vitatom, csak 
elképesztően rossz időben történt ez a kiírás.) 

Kiszely Orsolya: A Szivárvány Óvodában óvónőként dolgozom, és anúkor ez a történet 
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Bakács Bernadett alpolgármester: Azért kértem szót, mert némileg megszólítva éreztem 
magam. A családdal kapcsolatos intézkedéseket felajánlottuk az első pillanatban is, azóta is, 
teljes mértékben, a teljesen ártatlan család mellett állunk, tehát a ********** családja mellett. 
Vannak olyan helyzetek és próbáljunk meg most lélektanilag ellépni magasabb szintekre, ami 
egy abszurd csapda helyzet. Ez egy csapda helyzet, amiben most mindannyian ülünk, éppen a 
nagypapa megállapítására utalnék, tehát még az önkormányzat is csapda helyzetben van, ez 
egy olyan szituáció, amiben nem fogunk tudni jó döntést hozni. Ez egy elmérgesedett 
csapdahelyzet, ha szociológiailag elemezzlik, ez egy örvényhelyzet, ami befelé szív mindenkit 
és ennek a megállapítása is fájdalmas lesz, tehát amikor egy folyamatot gyógyítanunk kell, 
ami az ellenőrzésünk alól kiszabadult, alckor nem fogunk tudni olyan gyógymódot találni, 
ami nem lesz fájdalmas. Ezzel szembe kell nézni, viszont valahogy le kell zárni ezt a 
helyzetet. Ezt előre bocsátom, ez egy szociológiai tanulmány eset, ebbe az önkormányzat is 
csapdába esett és most benne van. Itt jó lépést nem fogunk tudni hozni, ami minden fél 
számára elégedettséget hoz, és ez nem azért van, mert nem vagyunk felelős, vagy 
elkötelezett vezetők, vagy nem vagyunk együtt érző vezetők, ezt szeretném előre bocsátani. A 
családdal szemben pedig minden szükséges intézkedést, amilyen kívánságuk van a család 
érdekében, már megkérdem a barátokat, ismerősöket, hogy jelezzenek. Mi minden segítséget 
meg fogunk adni, mert ők a csapdahelyzet legnagyobb áldozatai ebben az esetben. Az 
igazságot nem tudjuk, de ki fog derülni és sajnos azt is borítékolni tudom, hogy nem fogunk 
tudni olyan döntést hozni, ami minden fél elégedettségét szolgálni fogja. Nem azért mert 
rosszak vagyunk, vagy nem vagyunk körültekintők, hanem azért, mert ez egy csapdahelyzet. 
Köszönöm szépen. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: Amennyiben további hozzászólás nincs, 
aldmr szeretném ismertetni azt a határozati javaslat csomagot, amiről most a képviselő
testületnek szavaznia kell. ,,A képviselő-testület a Szivárvány Óvoda működésével 
kapcsolatban vizsgálatot indít 2014.01.01-től 2014.11.30-ig te1jedő időszalo·a vonatkozóan az 
intézmény és a szülők közötti kapcsolattartás, valamint a szülői panaszok kezelése tárgyában. 
A képviselő-testülete az előbb meghatározott vizsgálat lefolytatására 4 fős bizottságot hoz 
létre, melynek összetételét az alábbiak szerint határozza meg: felké1jiik Czifra Zsuzsanna és 
Ligetiné Komáromi Gabriella önkormányzati képviselőket, hogy az önkormányzat részéről a 
fenntartót képviselje - itt volt egy módosítás, amit Czifra Zsuzsa képviselő mondott -, az 
Országos szakértői néijegyzékből választott szakértő és a Pest Megyei Kormányhivatal által 
kijelölt szakértő alkotná a 4 fős szalonai bizottságot. A képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy ké1jen be legalább 3 ajánlatot az Országos szakértői névjegyzékben 
szereplő, óvodai nevelés szakterületen tevékenykedő szakértőtől és egyben felhatalmazza, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kössön, melyhez a költségkeretet 100.000.
Ft-ban határozza meg az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (IILl0.) számú 
rendelet általános tartalékkeret terhére. Felkéri továbbá, hogy keresse meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal illetékes területi szen1ét a bizottságba történő delegálás tárgyában. A 
képviselő-testülete a vizsgálati jelentés e/készítésének határidejeként 2015. január 15. napját 
jelöli meg. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vizsgálat megindításáról 
értesítse a Szivárvány Óvoda megbízott vezetőjét. " Erről az öt pontról kell szavazni, 
amennyiben nincs további jelzés a képviselő-testület részéről, kérem, hogy indítsuk a 
szavazást. 

A jele11/évő 11 fő képviselő 11 mellette, el/e11szavazat és tartózkodás 11é/kiil az alábbi 
ltatározatol hozta: 
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