Bak-Bocfölde-Csatár-Sárhida 2013. augusztus 28-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete
8943 Bocfölde, Ady u. 15
Csatár község Önkormányzati Képviselő-testülete
8943 Csatár, Kossuth út 1.
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Csatár, Sárhida községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek
2013. augusztus 28. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében
(8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 1735 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Németh Dezső, települési képviselő
- Tamás Béláné, települési képviselő
- Toplak Tiborné, települési képviselő.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Pálfi István, polgármester
- Németh Antal, alpolgármester
- Bakos Gábor, települési képviselő
- Horváth Lajos, települési képviselő
- Illés Péter, települési képviselő
- Sümeghy Izabella, települési képviselő
- Rákosáné Vizsy Andrea, települési képviselő
Csatár község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Mátyás László, polgármester
- Bangó János, alpolgármester
- Boros István, települési képviselő
- Kránicz Róbert, települési képviselő
- Gellén-Szabó Edina, települési képviselő
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Vizsiné Kalugyer Gyöngyi mb. igazgató
- Császár László jegyző.
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 5 fő, a bocföldei 7 fő
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képviselőből 7 fő, a csatári 5 fő képviselőből 5 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 3 fő,
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Császár László jegyzőt, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása.
A napirendet Bak képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Bocfölde képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, Csatár képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Sárhida képviselő-testülete 3 igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.

Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK igazgatói pályázatának elbírálása.
Előterjesztő: Molnár Károly, Társulási Tanácsi elnök.

2.

Egyebek.

A napirend tárgyalását megelőzően Császár László jegyző megkérdezi Vizsiné Kalugyer Gyöngyi
pályázótól, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e zárt ülés megtartását.
Vizsiné Kalugyer Gyöngyi: Nem kéri zárt ülés tartását.
Molnár Károly, polgármester: Az együttes nyílt ülést megnyitja.
A napirend tárgyalása:

1.

Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK igazgatói pályázatának elbírálása.
Előterjesztő: Molnár Károly, Társulási Tanácsi elnök.

Molnár Károly, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint csatolt
tartalommal került kiküldésre az előterjesztés.
Mázsa Ferenc, polgármester: Mi az oka annak, hogy január 31-ig adnának megbízást a
testületek? Amikor kiírásra került a pályázat, ismertük a problémát, nem lehetett volna
másként dönteni? Mivel folyamatban van a szükséges iskolai végzettség megszerzése, nem
lehetett volna olyan pályázati kiírást megfogalmazni, amely felmentést adott volna?
Császár László, jegyző: A január 31-i határidő csupán javaslat. Annak érdekében került
megfogalmazásra, hogy legyen kellő idő a pályázat ismételt kiírására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
85/2013. (VIII. 28.) számú határozat:
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Bak község Önkormányzat képviselő-testülete a Göcsej Kapuja Bak
Óvoda és Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja, a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2013. szeptember 1-től 2014. január 31. napjáig Vizsiné
Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezetői pótlékot a költségvetési
törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Molnár Károly polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
54/2013. (VIII. 28.) számú határozat:
Csatár község Önkormányzat képviselő-testülete a Göcsej Kapuja Bak
Óvoda és Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja, a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2013. szeptember 1-től 2014. január 31. napjáig Vizsiné
Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezetői pótlékot a költségvetési
törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mátyás László polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
57/2013. (VIII. 28.) számú határozat:
Bocfölde község Önkormányzat képviselő-testülete a Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja, a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2013. szeptember 1-től 2014. január 31. napjáig Vizsiné
Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezetői pótlékot a költségvetési
törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Pálfi István polgármester.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
62/2013. (VIII. 28.) számú határozat:
Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete a Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja, a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2013. szeptember 1-től 2014. január 31. napjáig Vizsiné
Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezetői pótlékot a költségvetési
törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

2.

Egyebek.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képviselő-testületek nyílt ülését 1751 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Pálfi István
polgármester

Mátyás László
polgármester

Császár László
jegyző
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