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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. augusztus 13-án a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Barna Lajos Attila, 

Földházi Ferenc, Krauczi József, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus 

Jánosné jegyző,  

Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: - 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását. A Képviselőtestület a 

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. A Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

2. A helyi választási bizottság megválasztása 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

 

1. 

A Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták, az előterjesztő a jegyző 

asszony, így átadom a szót Neki. 

 

Filus Jánosné jegyző: Egy pályázat érkezett be a megadott határidőben, a jelenlegi 

óvodavezető nyújtotta be. A pályázat maradéktalanul nem felel meg a kiírásnak, mivel C 

típusú angol nyelvvizsgával nem rendelkezik. A véleményezési eljárás mindhárom szervezet 

– Alkalmazotti közösség, Nevelőtestület, Szülői munkaközösség – esetében megtörtént, a 

kialakított véleményeket az előterjesztés tartalmazza. Az Alkalmazotti közösség, valamint a 

Nevelőtestület támogatja a pályázatot, a Szülői munkaközösség írásos véleményt fogalmazott 

meg, kiemelve néhány hiányosságot. Két lehetőség van, vagy elfogadja a pályázatot a testület 

és 5 éves megbízást kap a pályázó, vagy a testület érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, 

mivel az nem felel meg a kiírásnak teljes mértékben, és akkor 1 éves vezetői megbízást ad, a 

törvényi kötelező feltétel a megfelelő vezetői képesítés. A nevelőtestületnél Halász Ottó 

Vincéné rendelkezik egyedül ezzel a képesítéssel. 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztéssel, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 

kérdés, hozzászólás. Úgy gondolom fontos megemlíteni az SZMK által felvetett 
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hiányosságokat. Mivel nem felelt meg teljes mértékben a kiírásnak a benyújtott pályázat 

javaslom a pályázat eredménytelenné nyilvánítását. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

   /2014.(VIII.13.)sz. határozat 

Óvodavezetői pályázat 

eredménytelenné nyilvánítása 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör 

betöltésére kiírt pályázatát érvényes pályázat hiánya miatt eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2014.(VIII.13.)sz. határozat 

Óvodavezetői pályázat 

eredménytelenné nyilvánítása 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör 

betöltésére kiírt pályázatát érvényes pályázat hiánya miatt eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

Fábián Sándor polgármester: A pályázati eljárás eredménytelensége ellenére, a vezetői 

feladatokat továbbra is el kell látni, és a törvényi előírásnak megfelelő képesítéssel csak a 

jelenlegi óvodavezető rendelkezik, ezért javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását. 

 

__2014.(VIII.13.)sz. határozat 

Tabdi Napköziotthonos Óvoda 

vezetőjének megbízása 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselő – testülete a Tabdi Napköziotthonos Óvoda (Tabdi, Kossuth Lajos 

utca 7.) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2014. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 

15. napjáig 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 

 

Halász Ottó Vincéné 
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6224 Tabdi, Bem József u. 9. szám alatti lakost, az intézmény óvodapedagógus munkakörben 

határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza meg. 

Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kerül 

megállapításra, jelenlegi garantált illetménye 280.300 Ft, a magasabb vezetői pótlék az 

illetményalap 40 %-a, jelenleg 64.100 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 Igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2014.(VIII.13.)sz. határozat 

Tabdi Napköziotthonos Óvoda 

vezetőjének megbízása 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő – testülete a Tabdi Napköziotthonos Óvoda (Tabdi, Kossuth Lajos 

utca 7.) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2014. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 

15. napjáig 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 

 

Halász Ottó Vincéné 

 

6224 Tabdi, Bem József u. 9. szám alatti lakost, az intézmény óvodapedagógus munkakörben 

határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza meg. 

Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kerül 

megállapításra, jelenlegi garantált illetménye 280.300 Ft, a magasabb vezetői pótlék az 

illetményalap 40 %-a, jelenleg 64.100 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

2. 

 

A helyi választási bizottság megválasztása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: A választási bizottság megbízatása a következő általános választásra 

megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Augusztus 31-ig az új bizottságot létre 

kell hozni. A megbízás 5 évre szól. Javaslom az előterjesztésben megjelölt személyek 

megválasztását. 
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A napirendben szereplő határozat-tervezethez hozzászólás nem volt Fábián Sándor az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 Igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2014.(VIII.13.)sz. határozat 

Helyi választási bizottság megválasztása 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság 

tagjainak választja meg az alábbi személyeket: 

 

Tagok: Kecskemétiné Szabó Annamária (Tabdi, Liszt Ferenc u. 40.) 

 Mikulás Benedekné (Tabdi, Mészáros Lőrinc u. 1.) 

 Nagy Jánosné (Tabdi, Kossuth Lajos u. 44.) 

 Sipiczki Pál (Tabdi, Dinnyés dűlő 16.) 

 Slajkó Mária (Tabdi, Liszt Ferenc u. 10.)  

  

Póttagok: Ligeti Rudolf (Tabdi, Petőfi Sándor u. 17.) 

     Maráz Lászlóné (Tabdi, Mészáros Lőrinc u. 12.) 

     Polyák Zoltán (Tabdi, Liszt Ferenc u. 2.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  

  


