JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 8-án 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Helyszín:

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Drabos Imréné
Szedmák Szilvia

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:
Meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:

Tóth Zoltánné
Lovász Gergely
Dr. Balázs László

képviselő
körzeti megbízott
jegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és külön köszönti Lovász
Gergely urat ,aki 2014. augusztus 1-től Vámosgyörkön látja el a körzeti megbízotti
feladatokat.
Munkájához sok sikert kíván !
Lovász Gergely kmb-s: rövid bemutatkozást tart!
Kéri munkájához a képviselő-testület támogatását!
A képviselő-testület tagjai is bemutatkoznak a körzeti megbízottnak !
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a bemutatkozást amelyet követően a KMB-s elhagyja
a termet. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr.
Balázs Lászlót. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Balázs László jegyző
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztása.
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódó előterjesztés mindenkihez eljutott .
Megkérem Dr. Balázs Lászlót , hogy amennyiben szóban is kiegészíti az előterjesztést, tegye
meg.

Dr. Balázs László jegyző: kéri a testület tagjait, hogy a helyi választási bizottság tagjaira és
póttagjaira vonatkozó előterjesztést fogadják el.
Gedei Zoltán polgármester: amennyiben nincs hozzászólás, kérdés kérem, hogy aki
elfogadja a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak választására vonatkozó
előterjesztést kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
52/2014. (VIII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 23 § alapján a helyi választási
bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
Tagok:
Gyurkóné Medve Andrea Vámosgyörk , Ady E. utca 4.
Gyarmatiné Székely Mária Magdolna Vámosgyörk, István király út 70.
Kocsis Zsuzsanna Vámosgyörk, Petőfi S. utca 3.
Póttagok:
Bikádi Gyula Tamásné Vámosgyörk, Móricz Zs. út 17.
Gyóni Eszter Vámosgyörk, István király út 165.
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős : Dr. Balázs László jegyző
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a 45/2014.(VII.8. ) KT.
határozattal a testület a Tulipán Óvoda vezetői teendőinek ellátásával
a 2014/15-ös nevelési évre Nagy Gábornét bízta meg.
Sajnos a megbízást tartalmazó határozatban a jogszabályi hivatkozás elírásra – önkormányzati
törvény száma és a köznevelési törvény végrehajtási rendeletének száma - került.
Kéri ezért a testületet helyezze hatályon kívül a határozatot és ismételten bízza meg 2015.
augusztus 15-ig a vezetői feladatokkal Nagy Gábornét. Vezetői megbízatását az óvoda
nevelőtestülete a 2014.07.07-én készült jegyzőkönyv szerint egyhangúlag támogatta.
Kéri a testületet ,hogy két határozatot hozzon , az elsőben vonja vissza a kinevezést
tartalmazó 45/2014.(VII.8. ) KT határozatát, ezt követően pedig bízza meg Nagy Gábornét
az óvoda vezetői feladatok ellátásával 2014. augusztus 16-tól 2015. augusztus 15-ig ( 1 év).
A testület a munkájával rendkívül elégedett . Az óvónő most végzi a vezetőképzőt. Az óvoda
SZMSZ-e szerinti minőségügyi vezető a vezetői megbízást nem vállalja . Az SZMSZ szerint
így a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógust kell megbízni a vezetői
teendők ellátásával . A megbízást a nevelőtestület egyhangúlag támogatja.
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy az
elhangzottakat határozatban mondják ki.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatokat
hozza:

53/2014. (VIII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 45/2014.(VII.8. ) KT. határozat visszavonása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a
45/2014.(VII.8. ) KT. határozatát .
A képviselő-testület felkéri a polgármestert ,hogy a döntésről értesítse
Nagy Gáborné óvadavezetőt.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő : azonnal és folyamatos
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatokat
hozza:
54/2014. (VIII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: megbízás a Tulipán Óvoda vezetői teendőinek ellátásával
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 42.§. 2. pontja,
továbbá A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. 67. § (7.)
bekezdése , a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet - a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
– 22.§ (1)-(3) és a 24. § (1)-(2) bekezdése alapján Nagy Gáborné
Vámosgyörk , Arany J. út 32. sz. alatti lakost mint az intézményben
dolgozó legmagasabb szolgálati idővel rendelkező jelenleg megbízott
intézményvezető óvodapedagógust 2014. augusztus 16. napjától – 2015.
augusztus 15-ig a Tulipán Óvoda (3291. Vámosgyörk , Kossuth L. út 10.)
vezetői teendőinek ellátásával – az intézmény nevelőtestületének
egyhangú támogatása mellett - megbízza.
Munkájához erőt, egészséget és sikereket kívánunk!
A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére .
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 07.30 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

