
‚ ~

MUTATO

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 8-án megtartott
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz.

1. A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás betöltésére 1.
vonatkozó pályázati kiírásról

2. A Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének megbízásáról 2.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. január 8-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli
ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van7fó.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.

A soron kívüli ülésnek egy napirendi pontja van, tárgyánál fogva kellett összehívni a testületi
ülést. Kérem, aki egyetért a napirendi pont megvitatásával, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:

A soron kívüli ülés napirendje:

1. A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói áHás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás
Előadó: Szöllősi József polgármester

1.! N a p i r e n d
A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás
(Irásos határozati javaslatok a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Az Új esztendő első munkanapján, január 5-én,
felkeresett az óvoda igazgató asszony és tájékoztatott arról, hogy óvodavezetői megbízásáról
lemond. Indoklásul elmondta, hogy mesterpedagógusi szakvizsgát tett és szakértői feladatokat
kell ellátnia, heti egy alkalommal, emiatt óvodavezetői feladatait már nem tudja vállalni. A
lemondását elfogadtam azzal a feltétellel, amíg a pályázat le nem zárul, addig megbízott
vezetőként lássa el a feladatokat. Az igazgatói állás betöltésére törvényi előírás szerint
pályázatot kell kiírni. A beadott pályázatokról és a különféle testületek véleményezései után a
képviselő-testület dönt. Van-e kérdés, vélemény?

Bernát Julianna: Én úgy gondolom, hogy a két dolog nem zárja ki egymást, de, ha ez a
kérése, természetesen.



2

Berkesiné Csin2er Gabriefla: Tiszteletben kell tartani kérését.

Dr. Bartók László: Előzetes számításaink szerint, legkorábban május 1-től lehet Új igazgatója
az óvodának.

Szöllősi József: Köszönjük a tájékoztatását a jegyző Úrnak. Van-e még kérdés, vélemény?

Nincs.

Tisztelt Képviselő-testület! Kettő határozati javaslat készült. A megüresedett igazgatói állás
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról, valamint az óvoda vezetőjének megbízásáról. Első
lépésként a pályázati kiírásról döntünk, utána pedig az óvoda vezetői megbízásról.

Kérem, aki egyetért a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás betöltésére vonatkozó
pályázati kiírással, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (I. 8.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói áflás
betöltésére vonatkozó pályázati ktírásra

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. törvényben
foglaltakat figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az igazgatói állás betöltése nyílt pályázaton kerüljön
meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5081 Szajol, Rózsák tere 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a

Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király Út 70.

IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
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Pályázati feltételek:

a) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet,
továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza,

b) felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
c) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
d) legalább Öt év pedagógus munkakőrben szerzett szakmai gyakorlat,
e) büntetlen előélet,
f) magyar állampolgárság,
g) cselekvőképesség,
h) előny az intézményvezetői gyakorlat, és a felhasználói szintű MS Office (irodai

alkalmazások) ismeret.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

. szakmai önéletrajz,

. az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel,

. végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata,

. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

. szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,

. a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban
rögzített jogosult szervek megismerjék,

. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összernggő kezeléséhez,

. a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását,

. a pályázó nyilatkozata abban az esetben, ha a pályázatának tárgyalását zárt ülésen kéri.

E2yéb információ:

. A pályázatok benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
internetes hirdetési portálján történő közzétételtől számított 30 nap.

. A pályázati feU~ívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.

. Az elbírálás határideje: a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 23. ~ (3)
bekezdésében meghatározott, a véleményezési eljárásra rendelkezésre álló határidőt
követő 30. nap letelte utáni első képviselő-testületi ülés.

. Az állás a testületi döntés időpontját követő hónap 1. napjától tölthető be. A kinevezés
öt évre szól.

A pályázat benyújtási címe: Szajoli Polgármesteri Hivatal
Szöllősi József polgármester
5081 Szajol, Rózsák tere 1.
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A borítékon fel kell tüntetni: „Óvoda igazgatói pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, az 56/446-000
telefonszámon.

A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában, a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati eljárás
előkészítésével összernggő feladatok ellátására.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Irattár

A második döntésünk az óvoda vezetői megbízatás.

Kérem, aki egyetért a Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének megbízásáról szóló határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015. (I. 8.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének megbízására

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 41 ~ (7) bekezdésében ás a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. ~ (2) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, fenntartói jogkörében eljárva a következő döntést hozta meg.

A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói, magasabb vezetői munkakör ellátására, határozott
időre,

2015. január Ol-től az óvoda vezetői pályázati eljárás sikeres lebonyolításáig

Sinka Edit (született: Sinka Edit, Szolnok, 1966. 06. 28., anyja neve: Höflinger Terézia)
5000 Szolnok, Orosz Gy. Út 13. 9/37. szám alatti lakost, mint közalkalmazottat megbízza.



A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói, magasabb vezető illetményét a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján az
alábbiak szerint határozza meg:

Nkt. szerinti alapbesorolása Mesterpedagógus.
Magasabb vezetői illetmény pótlék (mértéke 40 %)
IHetménye összesen
Azaz négyszázharminekilencezer-kettőszázharminehat forint.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllősi József polgármes er

372.936.-Ft
66.3 00.Ft

439.236.-Ft

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Soron kívüli ülésünk tárgysorozatával végeztünk,
mindenkinek megköszönöm a munkáját, ülésünket bezárom.

K.m.f.

..‚

László
jegyző



JELENLÉTI ÍV

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

soron kívüli üléséről

2015. január 8-án

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianna

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Hamar Vilmos

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Némethné Gerecs Judit

Dr. Bartók László jegyző

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

Po1~ármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit

Lévainé Rajki Orso lya

gazdaságvezető

igazgatási csoportvezető ... I



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel.fFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

soron kívüli ülést tart

2015. január 8-án (csütörtök) 16’OO órai kezdettel,

melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A soron kívüli ülés napirendje:

1. A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Szajol, 2015. január 6.

Szöllősi
polgármester



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (I. 8.) határozata

a Szajoil Tiszavirág Óvoda igazgatói állás
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásra

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. törvényben
foglaltakat űgyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az igazgatói állás betöltése nyílt pályázaton
kerüljön meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5081 Szajol, Rózsák tere 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a

Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király Út ‘70.

IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:

a) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közatkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Kormányrendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet tartalmazza,

b) felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
c) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
d) legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
e) büntetlen előélet,
I) magyar állampolgárság,
g) cselekvőképesség,
h) előny az intézményvezetői gyakorlat, és a felhasználói szintű MS Office (irodai

alkalmazások) ismeret.
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A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

• szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre

épülő fejlesztési elképzelésekkel,
. végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
• a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a

jogszabályban rögzített jogosult szervek megismerjék,
. a pályázó hozzájámló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
. a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás

lefolytatását,
. a pályázó nyilatkozata abban az esetben, ha a pályázatának tárgyalását zárt ülésen

kéri.

E2yéb információ:

. A pályázatok benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
intemetes hirdetési portálján történő közzétételtől számított 30 nap.

. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.
• Az elbírálás határideje: a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 23. ~ (3)

bekezdésében meghatározott, a véleményezési eljárásra rendelkezésre álló
határidőt követő 30. nap letelte utáni első képviselő-testületi ülés.

. Az állás a testületi döntés időpontját követő hónap 1. napjától tölthető be. A
kinevezés öt évre szól.

A pályázat benyújtási címe: Szajoli Polgármesteri Hivatal
Szöllősi József polgármester
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

A borítékon fel kell tüntetni: „Óvoda igazgatói pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, az 56/446-000
telefonszámon.

A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában,
a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.



A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati
eljárás előkészítésével összefflggő feladatok ellátására.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Irattár

Szajol, 2015. január 8.

.‚
Szőhős’
polgármester



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (I. 8.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének megbízására

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 41 * (7) bekezdésében és a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. ~ (2) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, fenntartói jogkörében eljárva a következő döntést hozta meg.

A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói, magasabb vezetői munkakör ellátására, határozott
időre,

2015. január Ol-től az óvoda vezetői pályázati eljárás sikeres lebonyolításáig

Sinka Edit (született: Sinka Edit, Szolnok, 1966. 06. 28., anyja neve: Höllinger Terézia)
5000 Szolnok, Orosz Gy. út 13. 9/37. szám alatti lakost, mint közalkalmazottat megbízza.

A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói, magasabb vezető illetményét a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján az
alábbiak szerint határozza meg:

Nkt. szerinti alapbesorolása Mesterpedagógus. 372.936.-Ft
Magasabb vezetői illetmény pótlék (mértéke 40 %) 66.300.Ft
IHetménye összesen 439.236.-Ft
Azaz négyszázharminckilencezer-kettőszázharminchat forint.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllősi József polgármester

Szajol, 2015. január 8.

~? 4’.Szollosi
polgármes -


