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Jegyzőkönyv

A 2015. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(118/2015.) sz. önkormányzati határozat)
(-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
15/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. augusztus 27-én megtartott képviselőtestületi 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 képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Vándor Dóra pályázó, Hartl
Mónika pályázó
Távol van: Orbán Vilmos PNÖ elnök
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./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatói álláspályázatainak elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatói álláspályázatainak elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A szakértő bizottság megvizsgálta a pályázatokat. A bizottság
határozatképes volt, kérem a pályázókat, hogy egyenként szóban egészítsék ki a pályázatukat,
illetve válaszoljanak az esetleges kérdésekre.
Hartl Mónika pályázó bemutatkozik, összefoglalja pályázatát.
Peller Márton polgármester: Rendelkezik gépkocsival?
Hartl Mónika pályázó: Igen.

Peller Márton polgármester: A szakértő is tanácsolta, azt szeretnék kérni, hogy ki kéne egészíteni a
pályázati anyagot az 5 éves gyakorlat igazolásával.
Hartl Mónika pályázó: Igen, mostanra sikerült megszereznem az igazolást, azért nem sikerült
beadnom a pályázati anyaggal együtt, mert átalakult az intézmény.
Peller Márton polgármester: Az oktatással felhagyna, amennyiben megkapná az állást, vagy esetleg
tudná párhuzamosan csinálni?
Hartl Mónika pályázó: Valószínűleg abbahagynám.
Galó László PB elnök, képviselő: Az a véleményem, hogy a pályázó nagyon igyekezett, hogy
megfeleljen a feltételeknek, nehéz dolga volt, hiszen nem ismeri a települést, nem ismeri a
szokásokat, egyedül a gyakorlat igazolása, ami hiányzik, de ezek szerint azt is pótolni fogja.
Peller Márton polgármester: Köszönjük Mónika, kérjük a másik pályázót, hogy egészítse ki a
pályázati anyagát.
Vándor Dóra pályázó bemutatkozik, összefoglalja pályázatát.
Orosházi Géza képviselő: GYES után miért nem ment vissza dolgozni az előző munkahelyére?
Vándor Dóra pályázó: Határozott idejű volt a munkaviszonyom, fel kellett mondanom. Kertünkben
alkalmanként közösségi piacot szerveztünk, 80-100 embernek sikerült felkelteni az érdeklődését.
Baranyák Szilvia jegyző: Az 5 éves szakmai gyakorlat igazolás hiányzott a pályázati anyagából, ezt
tudja pótolni?
Vándor Dóra pályázó: Az alapítvány már nem létezik, de megpróbálom megszerezni az igazolást.
Orosházi Géza képviselő: A faluban lévő nemzetiségi helyzettel tisztában van? Van esetleg
valamiféle kapcsolata a PSZÖ-vel és a PNÖ-vel?
Vándor Dóra pályázó: Nincs kapcsolatom a nemzetiségi önkormányzatokkal. A pozsonyi évek során
is sok konfliktushelyzettel kerültem szembe.
Peller Márton polgármester: Azt javaslom, hogy a szakmai gyakorlati igazolások hiányára való
tekintettel napoljuk el a döntést augusztus 31-ig.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatói megbízásáról szóló döntését 2015. augusztus 31-ig elnapolja.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
118/2015. (VIII.27.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói megbízásáról szóló döntését 2015. augusztus
31-ig elnapolja.

