
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  június  18-i  zárt
üléséről.

Jelen vannak: Bárdos József Szabolcs polgármester, Bogyó József, Dr. Szántai –Kiss László,
Szajlai Gábor, Orosz Lajosné, Udvari János képviselők.

Távol maradását jelezte: Hajdu Gábor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Burkus Imréné aljegyző, 

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  képviselőket,   a  testületi  ülést
megnyitotta, megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. 

           Ismertette az ülés napirendi pontját, kérte annak elfogadását

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1./ Intézmény-vezetői pályázat véleményezése
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontot, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

Elfogadott napirendi pontok:

1./ Intézmény-vezetői pályázat véleményezése
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1./ Intézmény-vezetői pályázat véleményezése
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  a
Mezőnyárádi  Szederkényi  Anna  tagiskola  tagintézmény-vezetői  (magasabb  vezető  )
ellátására  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Mezőkövesdi  Tankerülete



pályázatot írt ki. A meghirdetett munkakörre 1 pályázat érkezett, a jelenlegi megbízott
tagintézmény-vezető  Farkas  Jánosné  személyében.  Klebelsberg  Intézményfenntartó
Központ  fenntartásában  működő  Mezőkeresztes  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola
Szederkényi  Anna  Tagiskolája  (3421  Mezőnyárád,  Szent  István  király  út  75.  )
tagintézmény-vezető  (magasabb  vezető)  beosztás  ellátására  Farkas  Jánosné  által
benyújtott pályázattal összefüggésben szükséges a székhely szerint illetékes települési
önkormányzat  véleményének  kikérése.  A  képviselők  feladata,  hogy  a  megküldött
pályázattal  kapcsolatban  véleményt  nyilvánítsanak,  illetve  támogatják,  vagy  nem
támogatják Farkas Jánosné tagintézmény-vezetővé történő kinevezését. 
Kérte  a  képviselők  véleményét  a  tagintézmény-vezetői  állás  meghirdetésével
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k .

Dr.  Szántai-Kiss  László képviselő:   Rákérdezett,  hogy jól  tudja-e  azt,  hogy jelenleg  is  a
pályázó látja el a Tagintézmény vezetését?

Szajlai Gábor képviselő: Elmondta, hogy a Ő tantestületi ülésen is részt vett, ahol szintén a
tagintézmény-vezetői  pályázat  véleményezése  volt  a  kérdés  és  ott  Ő  támogatta  a
jelenleg  megbízott  tagintézmény-vezetőnek  a  tagintézmény-vezetővé  történő
kinevezését.  Most  is  csak  azt  tudja  elmondani,  hogy  Farkas  Jánosné  2014.
szeptemberéig  helyettesi  feladatokat  látott  el,   ezen  időponttól  pedig  már,  mint
megbízott vezető látta el az általános iskola irányítását. Véleménye szerint a pályázó
alkalmas a beosztás ellátására és támogatja a kinevezését. 

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  fenntartásában  működő  Mezőkeresztes
Kossuth  Lajos  Általános  Iskola  Szederkényi  Anna  Tagiskolája  tagintézmény-vezető
(magasabb  vezető)  beosztás  ellátására  Farkas  Jánosné  által  benyújtott  pályázatot
támogatja,  az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

16/2015.(VI.18.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Intézmény-vezetői pályázat véleményezése

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó  Központ  fenntartásában  működő  Mezőkeresztes  Kossuth  Lajos
Általános Iskola Szederkényi Anna Tagiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására Farkas Jánosné által benyújtott pályázati anyagát megtárgyalta.
A  Képviselő-testület  a  benyújtott  pályázati  anyagot  támogatja  és  Farkas  Jánosné
tagintézmény-vezetővé történő  kinevezését javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ részére.
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Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási határozat továbbítására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs

Határidő: 2015. június 24.

A pályázati anyag minden képviselőtől visszavételezésre került.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Bárdos József  Szabolcs                                                                       Burkus Imréné
     polgármester                                                                                        aljegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontot, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

