HOLLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6. számú jegyzőkönyve
2013. május 2.
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉS HATÁROZATAI
65/2013. /V.2./ kt. határozat:

A 2013. május 2-ai rendkívüli nyilvános ülés napiRendjének elfogadása

66/2013. /V.2./ kt. határozat:

Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása

67/2013. /V.2./ kt. határozat:

Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Alapítványa
támogatása

68/2013. /V.2./ kt. határozat:

Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány támogatása

6. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. év május hó 2.
napján 11,30 órakor a balatonszentgyörgyi Községháza tanácskozó termében
(Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Igazoltan távol van:
Gaál Melinda alpolgármester
Mózes Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla jegyző
Lakos Istvánné jegyzőkönyvvezető
Mózes Marianna polgármester köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 3 fő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
65/2013. (V.2.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 2-i ülésén az
alábbi napirendet tárgyalja:
1) Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2) Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Alapítványa támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3) Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Társulási Tanács hétfőn tartott ülésén megtárgyalta az
előterjesztést, támogatta a pályázat kiírását. Kéri a testület döntését.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
66/2013. (V.2.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet óvodavezetői beosztás ellátására az alábbiak szerint:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
(2013.év augusztus hó 15.napjától 2018.év augusztus 15.napjáig)
A munkavégzés helye: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes
működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, az Nkt.67. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség. Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év
szakmai gyakorlat. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti (pedagógus) munkakörbe nevezhető ki. Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség. Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 3 éves óvoda vezetői beosztásban
(magasabb vezetői megbízás) eltöltött szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot
• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• iskolai végzettség igazolására az oklevél közjegyző által hitelesített másolatát
• a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára
utaló nyilatkozatot,
Az álláshely betölthetőségének időpontja:
A beosztás 2013. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapon történő megjelenést követő 15 nap
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.)
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítón számot,
valamint a beosztás megnevezését: „óvodavezető”
Határidő: azonnal
Felelős:Mózes Marianna polgármester
2) Napirend tárgyalása:
Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Alapítványa támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a testület 20 e Ft-tal támogassa a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda
Alapítványát.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
67/2013. (V.2.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta” Óvoda
Alapítványa pénzbeli támogatás iránti kérelmében foglaltakat megismerte,
megtárgyalta, kérelmező részére 20.000 Ft, azaz Húszezer 00/100 forint pénzügyi
támogatást biztosít 2013.évi költségvetési kiadásai terhére, a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására felhatalmazza.

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatás
összegének az alapítvány Kéthely és Vidék Takarékszövetkezet Balatonszentgyörgy
66900069-10001909 sz.számlájára történő átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3) Napirend tárgyalása:
Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét)
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület 20 e Ft-tal támogassa az Iskolaszék a Gyermekekért
Alapítványt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2013. (V.2.) kt. határozat:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Iskolaszék a Gyermekekért”
alapítvány kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület
kérelmező részére - 20.000 Ft támogatást biztosít a 2013.évi költségvetési kiadásai
terhére, a polgármestert a támogatási szerződés aláírására felhatalmazza.
A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatás
összegének az alapítvány részére történő kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén, Mózes Marianna polgármester a képviselőtestület rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.

k.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
jegyző

