JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12.-én,
17 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli nyílt
ülésen.
Határozat száma
144/2014.(VIII.12.)
145/2014.(VIII.12.)

Tárgya
A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda ideiglenes
intézményvezetői megbízása.
Rendkívüli ülés napirendjéről szavazás.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő

Távolmaradását bejelentette: Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné jegyző
Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő hiányzik,
távolmaradását bejelentette, de a testület így is határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Koska Pált.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Koska Pál képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta
Koska Pált jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Katona Miklósnét.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Dr. Katona Miklósné
képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta
Dr. Katona Miklósnét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Napirendi pont: A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda ideiglenes intézményvezetői
megbízására szóló javaslat elfogadása.
Zagyva Ferencné: A mai rendkívüli testületi ülést azért kellett összehívni, mert augusztus 15.-ig az
óvoda intézményvezetőjét meg kell bízni, hogy a Magyar Államkincstár felé továbbítani tudjuk azv
adatot. Átadom a szót a jegyzőnek.
Vígh Lászlóné: Az ülés előtt osztottuk ki az előterjesztést amit ismertetek. Az óvodavezetői
pályázat beadási határidejéig nem érkezett pályázat. Ilyen esetben a jogszabály lehetővé teszi, hogy
átmenetileg egy évre ideiglenes intézményvezetőt bízzon meg a testület. Juhász Lászlónét a
jelenlegi tagintézmény vezetőt javasoljuk megbízni. Nem adta be a pályázatát, mert nincs meg neki
a szakvizsgája. A Módszertani intézménnyel és a Kincstárral is egyeztettem a vezetői ideiglenes
megbízásáról. Sajnos kis településen nem mindig lehet minden feltételnek megfelelő, szakképzett
közalkalmazottat találni. Az intézmény viszont működtetni kell szeptember 1-től. A költségvetési
szervet addig a Kincstár nem tudja bejegyezni, amíg nincs vezetője és OM azonosítót sem kaphat
addig az újonnan létrejövő intézmény. Az ülés előtt megkérdeztük az érintettet és nem kérte az ügy
zárt ülés formájában történő tárgyalását, tehát nyilvános ülésen lehet folytatni a tárgyalást.
Koska Pál: Az is megoldható, hogy most Juhásznét kinevezzük és kiírunk egy újabb pályázatot?
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Vígh Lászlóné: Igen, újabb vezetői pályázatot ki lehet írni, de most meg kell valakit bízni, hogy az
intézmény működhessen.
Dr. Katona Miklósné: Tételezzük fel, hogy most többen is beadják a pályázatukat, és kiderül, nem
rendelkeznek szakvizsgával. Közülük is megbízhattunk volna valakit?
Vígh Lászlóné: Elméletileg, ha nincs szakvizsga akkor a pályázatot érvénytelennek kellett volna
nyilvánítani. A vezetői megbízás annak adható, aki az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban áll, tehát előtte ki kellett volna nevezni és valakit a jelenlegi állományból elküldeni.
Zagyva Ferencné: A pályázó eleve kizárja magát a pályázatból, ha nincs szakvizsgája. Elvileg ki
lehet mást is nevezni, de akkor el kell valakit küldeni az intézményből.
Bozó Lászlóné: Ha érvényes pályázó van, annak is ennyi lenne a bére?
Vígh Lászlóné: Az illetményt a Kjt. szerinti bértábla szerint kell megállapítani. Ha fiatalabb a
dolgozó, nyilván kevesebb lehetne az illetménye.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerinti tartalommal
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, változtatás nélkül:
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
144/2014.(VIII.12.) önkormányzati határozat
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Bükkszéki
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére kiírt
pályázata eredménytelenül zárult, mivel nem volt pályázó.
2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 41.§ (7) bekezdésben kapott jogkörében eljárva, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdése alapján
Juhász Lászlóné (születési neve: Gembiczki Mária, szül. adatai: Szuhahuta, 1957. 04.20.
) óvónőt 2014. augusztus 31. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő időre
megbízza Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda intézményvezető, vezető óvónő feladatainak
ellátásával.
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
besorolás szerinti illetménye összesen: 296.309 Ft
magasabb vezetői pótlék: 64.067 Ft
A Kjt. szerinti besorolása közalkalmazotti osztály 2., fizetési fokozat: 14.
Következő magasabb fizetési fokozatba lépése: 2016. 01.01.
Kulcsszáma: 6221422
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása
kapcsán a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Koska Pál: Azt szeretném kérdezni, hogy ennél a rendkívüli ülésnél nem kellett az 5 nappal az ülés
előtt kiküldeni a meghívót?
Zagyva Ferencné: Azért nem kellett, mert tudtátok előre, hogy augusztus 15-ig el kell fogadni az
intézményvezetőt. Tehát ez egy utolsó momentuma egy elkezdett folyamatnak.
Vígh Lászlóné: Az SZMSZ szerint rendkívüli döntést igénylő esetben lehet összehívni a testületi
ülést telefonon is. Azt hiszem az óvoda vezető kinevezése rendkívüli eset, mert ha nincs megbízott
vezető nem működhet az intézmény. Egyébként írásos előterjesztés szükséges még a rendkívüli
üléshez is, amelyet az ülés előtt ki lehet adni, de azt akkor ismertetni kell.
Dr. Katona Miklósné: Ha az egyik esetben össze lehet hívni a meghívó kiküldése nélkül, akkor a
másik esetben is lehessen összehívni. Kezeljük ezt egységesen.
Vígh Lászlóné: Ha olyan napirendi pontot tárgyalunk, ami azonnali döntést igényel, akkor össze
kell hívni a rendkívüli ülést.
Zagyva Ferencné: Az ülést bezárom. Koska Pál kérésére behívtam a strand ügyvezetőjét, mert
szeretne egy kötetlen beszélgetést az alpolgármester úr a stranddal kapcsolatban.
Koska Pál: Én rendkívüli ülés keretében szeretném a strand ügyét tárgyalni. Legyen bekapcsolva a
magnó és jegyzőkönyvet is szeretnék róla.
Dr. Katona Miklósné: Én is ülésen szeretnék felolvasni valamit.
Zagyva Ferencné: Az előbb mondta a jegyző asszony, hogy írásban kell kezdeményezni és
előterjesztés szükséges még a rendkívüli üléshez is. Egyébként azt kérdezted amikor telefonon
beszéltünk, hogy itt lesz-e az ügyvezető, mert szeretnél beszélgetni vele a strand bizonyos ügyeiről.
Vígh Lászlóné: Igényel ez a téma azonnali döntést?
Koska Pál: Azt mondtam a telefonban Marika, hogy rendkívüli ülés keretében akarok Tamással
tárgyalni. Ez most nem igényel döntést, de lehet, hogy a következő ülésen már igen. Egyébként az
ülés elején elmaradt a napirendi pontok elfogadtatása.
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Képviselő-testülete napirendre tűzi, amit Koska Pál alpolgármester tárgyalni
szeretne.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 2 igen és 2
nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
145/2014.(VIII.12.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Képviselő-testülete nem tűzi napirendre, amit Koska Pál alpolgármester
tárgyalni szeretne.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Koska Pál
jkv. hitelesítő

Vígh Lászlóné
jegyző

Dr. Katona Miklósné
jkv. hitelesítő
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