Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.226-8/2013/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 9-én,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, dr. Takács
István, Kiss Attila, dr. Korondi Klára, a képviselő-testület tagjai
Igazoltan távollévő: Heves János, Visi Ferenc képviselők
Meghívottak:
Dr. Barva Attila
Dr. Sável Katalin
Dr. Ináncsi Tünde
Nyiri Tibor

- jegyző
- aljegyző
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János
- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője
Nácsa Bálint
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Krajnyák István
- Szerencsi Járásbíróság elnöke
Dr. Fafula Miklós
- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László
- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Árvay Attila
- Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Csider Andor
- a Szerencsi Általános Művelődési Központ igazgatója
Takács Mihály István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Berecz Béla
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Zemlényi Zoltán
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Pallai Miklós
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Meghívás alapján megjelentek:
Dr. Barva Attila
- jegyző
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Dr. Sável Katalin
Czakóné Szikszai Orsolya
Takács Mihály István
Ráczné Váradi Éva

- aljegyző
- a Pénzügyi Osztály vezetője
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
- a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgatója
- közművelődési szakreferens
- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója

Király Judit
Csider Andor
Szerencsi Hírek munkatársa
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető

Koncz Ferenc polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Heves János és Visi Ferenc igazoltan van távol. Javasolja, hogy az ülés
jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Takács István képviselő legyen, mellyel a Képviselő-testület
7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

86/2013. (V.09.) Öt.
Határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 9-i rendkívüli üléséről
készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé dr. Takács István képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban
közölttel. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirend elfogadását
Szám: 80.226-8/2013/IHO
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Képviselő-testülete
2013. május 9-én (csütörtökön)
9,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
t i s z t e l e t t e l m e g h í v o m.
Napirend:
Javaslat a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására
Előadó:
Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
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SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
87/2013.(V.09.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirendi elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 9-i rendkívüli ülésének
napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-

Javaslat a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs Város Önkormányzata 2013. április 25-i ülésén fogadta el a Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását.
Ennek értelmében az általános iskolai és a művészetoktatási feladatok kikerültek az intézmény alapító
okiratából, ezeket átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az óvodai és a bölcsődei
feladatellátásról továbbra is Szerencs Város Önkormányzata gondoskodik. A korábbi összevont
többcélú intézmény igazgatóját bízták meg az állami fenntartású általános iskola vezetésével, ezért az
óvoda és bölcsőde élére intézményvezetőt kell kinevezni.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerint az önkormányzati fenntartó nyilvános pályázat
kiírása nélkül adhat intézményvezetői magasabb vezetői megbízást, ha a többcélú intézmény e törvény
szerinti átszervezése miatt szükséges. A megbízás a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de
legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig szólhat. A hivatkozott jogszabályhely alapján a Képviselőtestület a korábbi intézményegység-vezetőt, Tarnóczi Erzsébetet bízta meg az intézmény vezetésével
2013. augusztus 31-ig.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján a
magasabb vezetői megbízás adására a megbízási jogkör gyakorlója ír ki pályázatot a fenti törvény
végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve.
A pályázati kiírást közzé kell tenni a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, a
www.kozigallas.gov.hu honlapon, valamint kötelező megjelentetni az Oktatási és Kulturális
Közlönyben.
A pályázat benyújtásának határideje az állásportálon való megjelenéstől (május 15.) számított 30
napnál rövidebb nem lehet.
Az Oktatási Közlönyben a legközelebbi lapzártától (május 15-től) számítva 4-5 hét az átfutási idő,
körülbelül június 20-án fog megjelenni a pályázati kiírás. Ezért a pályázat beadási határidejét úgy
állapítottuk meg, hogy az időpont a közlönyben való megjelenés utánra essen (június 26.).
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A közalkalmazotti törvény 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú
szakmai bizottság hallgatja meg a pályázókat (legkésőbb július 17-ig).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a fenntartó az
intézményvezető megbízásával összefüggő döntése előtt kikéri az intézmény alkalmazotti közösségének
és a szülői szervezetnek a véleményét. A vélemény kialakítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény végrehajtási rendelete értelmében – a pályázatnak a nevelőtestület részére történő átadását
követő első munkanaptól számítva – legalább 30 napot kell biztosítani (július 29-ig)
A pályázatokat a véleményezési határidő lejártát követő harminc napon belül el kell bírálni, illetve ha
a munkáltatói jogot a képviselő-testület gyakorolja, akkor a pályázatokat a testület részére a
harmincadik napot követő első ülésre be kell nyújtani, amely ülés a munkaterv szerint 2013. augusztus
29-én esedékes.
Tisztelt Képviselő-testület!
A pályázati kiírás a fenti jogszabályi hivatkozások, és határidők figyelembe vételével készült el. Kérem,
hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Király Judit közművelődési szakreferens ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Dr. Gál András: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Koncz Ferenc ismerteti, hogy a testület döntését követően a pályázati kiírás megjelenik a
közigállás internetportálon május 15-ével. Az Oktatási Közlöny lapzártája szintén május 15-e,
a megjelenés 4-5 hét, tehát június 20-ig jelenik meg. A pályázat beadásának határideje június
26-a. A beadott pályázatokat háromfős szakmai bizottság értékeli. A testületnek augusztus 29ig kell döntést hoznia az óvodavezetői pályázatban. Az állás 2013. szeptember 1-jétől tölthető
be.
Dr. Gál András kéri, hogy ha a bizottság összeállítása történik, ne vegyen ebben részt, mert
önhibáján kívül, de más elfoglaltsága lesz. Szóban már jelezte polgármester úrnak, hogy a
jövő hét folyamán újabb rendkívüli testületi ülés tartása válik szükségessé a gimnázium
fenntartóváltásával kapcsolatban.
Koncz Ferenc: Bár nem ehhez a témához tartozik, de az ülés végén elmondta volna, hogy a
jövő hét folyamán szükségessé válik egy újabb rendkívüli ülés tartása. További hozzászólás,
kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és
az alábbi döntést hozta:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére a határozat mellékletében szereplő
pályázati kiírás alapján.
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A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről,
valamint a pályáztatással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a pályázati kiírásban foglalt határidők szerint
Felelős: jegyző

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
88/2013.(V.09.) Öt.
Határozat
Tárgy: a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére a határozat
mellékletében szereplő pályázati kiírás alapján.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás
megjelentetéséről, valamint a pályáztatással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a pályázati kiírásban foglalt határidők szerint
Felelős: jegyző
Koncz Ferenc további napirendi pont hiányában megköszönve a részvételt, az ülést
berekeszti.
K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

Dr. Takács István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

5

