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Jegyzőkönyv

A 2015. március 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(46/2015. sz. önkormányzati határozat)
(-/2015. rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
5/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. március 24-én megtartott rendkívüli
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Galó László, Jánszki István, Mikusik Gábor,
Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Galda Levente
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Óvodavezetői pályázat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Peller Márton: Napirendek előtt van e valakinek bejelenteni valója, kérdése?
Kérdés, hozzászólás a napirendek előtt nem hangzott el.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Óvodavezetői pályázat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
A polgármester ismerteti a módosított pályázatot.
Peller Márton polgármester: A javaslat két pontban tér el az eredetitől. A beadás határideje lett
módosítva június 1-re, illetve az elbírálási határidő július 30-ra.
Orosházi Géza képviselő: Két kérdés merült fel bennem. Egyik, hogy mikor adtuk le az igényt a
közlöny felé, másik, hogy mikor kaptuk a tájékoztatást tőlük, hogy nem fér bele az időbe a
megjelenítés.

Baranyák Szilvia jegyző: Az igényt a megjelenítésre március elején adták le a közlöny felé. Nem lett
volna probléma a határidőn belüli megjelenéssel, csak sajnos a kiadónak problémái vannak a
nyomdával. A KSZK-n is napokon belül megjelenik.
Galó László képviselő PB elnök: Ezek szerint augusztusban fogunk dönteni az óvodavezető
személyéről, elég lesz neki ennyi idő a felkészülésre?
Baranyák Szilvia jegyző: Igen.
Galó László képviselő PB elnök: Boda Józsefné helyett most Buzásné Ildikó a helyettes, ugyanúgy
megvan az óraszáma és amellett végzi a kötelezően ellátandó vezetői feladatokat?
Órakedvezmény nélkül másfél hónapig elég kemény szerintem ez a feladat.
Peller Márton polgármester: Boda Józsefné és Buzásné Barta Ildikó többször voltak itt együtt ezt a
dolgot megbeszélni Ők kérték, hogy így legyen megoldva ez az időszak. Ildikó a délelőtti óráit
csoportba tölti, majd ebéd után a vezetői feladatokat látja el, Boda Józsefné felajánlotta, hogy
bármiben segítség kell, szívesen segít.
Galó László képviselő PB elnök: Boda Józsefné május 1-ig tölti felmentési idejét, május 1-től viszont
új megbízást kell adnunk más feltételekkel.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 13/2015 (I.29.) sz. önkormányzati határozattal
elfogadott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázatát jelen határozat
melléklete szerinti módosított tartalommal és formában újra meghirdeti. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
az álláspályázatot a szükséges felületeken tegye közzé.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
46/2015. (III.24.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 13/2015 (I.29.) sz.
önkormányzati határozattal elfogadott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázatát jelen határozat melléklete szerinti módosított
tartalommal és formában újra meghirdeti. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az
álláspályázatot a szükséges felületeken tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
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