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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 09. 30 -i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen megjelenni nem tudott,
ezért Alpolgármester Asszony vezeti az ülést.

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Koroknai
Béla Sándor képviselő következne.  Jelezte,  hogy nem tud részt  venni ezen az ülésen,  így
Majoros Csaba képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A  testület  3  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

122/2015.(IX.30.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Majoros
Csaba képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Majoros Csaba képviselő

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Megkérdezte  van-e  valakinek  egyéb  javaslata,
előterjesztése.
A képviselőknek javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 4 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  4  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

123/2015.(IX.30.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1. Óvodavezetői  pályázat
véleményező  bizottság
tagjainak megválasztása



1. napirendi pont
Óvodavezetői pályázat véleményező bizottság tagjainak megválasztása

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Elmondja, hogy a pályázati felhívásban megjelölt határidő eltelt, lezárult a pályázati időszak.
Egy pályázat érkezett az óvodavezetői pozícióra. A kormányhivatal jelzésére figyelemmel a
vonatkozó jogszabályokat be kell tartani abban az esetben is, amikor egy pályázatról van szó.
A  pályázó  meghallgatására  egy  háromtagú  szakmai  bizottságot  kell  megalakítani.  Bár  a
jogszabály megengedi azt, hogy a képviselő testületi tag legyen, de szerencsésebb lenne, ha
nem a döntéshozó testület tagját jelölnék. 
Kiss Gyuláné képviselő
Megkérdezi, ki lehetne külsős?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Zsófiné Dede Mariann bölcsőde vezetőre és környékbeli óvodavezetőkre gondolt. 
Kiss Gyuláné képviselő
Nem bonyolítaná külsős tagokkal, ha a törvény lehetővé teszi, lehetne egyszerűbben is. Nem
látja értelmét mivel egy pályázat érkezett. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
A  Képviselő-testület  dönt  úgy  is.  Szakértelemmel  Kiss  Gyuláné  képviselő  asszony
rendelkezik, mint volt óvodavezető, ha ő lesz az egyik tag másik két illetőt úgy is választani
kell még.  
Dr. Kiss Gyula jegyző:
A Nemzeti Pedagógus Karnak is véleményezni kell a pályázatot.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Véleménye, hogy a kormányhivatal jelzéseire oda kell figyelni.
Erdős Zsolt képviselő:
Megkérdezi, hogy a bizottságot mindenképp fel kell állítani, ezen nincs vita?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Igen. Mindenképp fel kell állítani. 
Majoros Csaba képviselő:
Kik a külsős személyek, akik tagjai lehetnének?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Gondolt  Zsófiné  Dede  Mariann  bölcsőde  vezetőre,  Szabó  Balázsné  Tetétleni  volt
óvodavezetőre, Borbély Vilmosné Kabai óvodavezetőre. Püspökladánnyal is jó a kapcsolat,
esetleg a Ladányi óvodavezető.
Kiss Gyuláné képviselő
A bölcsődevezető helyett Papp Lászlónét püspökladányi óvodavezetőt javasolja, szakmailag
magas színvonalon van. 
Az elhangzott három óvodavezetőt javasolja a bizottság tagjának. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Szabó  Balázsné,  Papp  Lászlóné  és  Borbély  Vilmosné.  Előzetesen  nem egyeztetett  velük,
reméli, elfogadják a jelölést.
Majoros Csaba képviselő:
Javasolja póttagnak, amennyiben lehet Kiss Gyuláné képviselőt, ha a jelöltek közül valaki
nem tudja elvállalni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezi mindenki egyetért –e az elhangzott három óvodavezető személyével?
Szavazást rendelt el. 



A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

124/2015.(IX.30.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy  határoz,  hogy  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  20/A.  §  (6)
bekezdésében  foglaltakra  hivatkozással,  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda
Óvodavezetői  tisztségére  pályázatot  benyújtó  pályázót  a  következőkben
felsorolt  szakértelemmel  rendelkező tagokból álló,  3 tagú bizottság hallgatja
meg.

A  Bizottság  elnökének:  Papp  Lászlónét  a  püspökladányi  óvoda  vezetőjét,
tagjának:  Borbély Vilmosnét  a  kabai  óvoda vezetőjét  és  Szabó Balázsnét  a
tetétleni óvoda nyugalmazott vezetőjét, valamint a bizottság póttagjának Kiss
Gyuláné Képviselő Asszonyt választja meg. 

A Bizottságot  felhatalmazza,  hogy az ügyben keletkezett  iratok,  a pályázati
anyag megismerése után, a pályázót meghallgassa, és róla a Képviselő- testület
elé terjesztés útjából rövid véleményt alkosson.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

2. napirendi pont
Különfélék

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezi van-e hozzászólás, kérdés a különfélék napirenden belül?
Erdős Zsolt képviselő
Az  OTP  LTP  visszafizetésről  kér  tájékoztatást,  hol  jár  az  ügy,  milyen  szisztéma  szerint
vannak kifizetve az emberek. Sokan elégedetlenek az elszámolással. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Elmondja, hogy nincs semmi szisztéma, ami szerint a kifizetések történnek. Több ügyintéző
kapta meg ezt a feladatot, minden adatot megkapott az OTP, kizárólag rajtuk múlik, mikor
érkeznek  meg  a  pénzösszegek.  Folyamatos  a  feldolgozás.  Elismerték,  hogy  elszámolták,
mindent újra számolnak. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Folyamatosan panaszkodnak az emberek!
Erdős Zsolt képviselő
Megköszöni a tájékoztatást!

Ulveczki  Lajosné  alpolgármester: A  különfélék  napirenden  belül  több  hozzászólás  nem
hangzott el, az ülést bezárta. 

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester H.                  jegyző



Majoros Csaba
képviselő


