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Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı

Dr. Császár Károlynépolgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogya képviselıtestület 7 tagjából 6 fı jelen van, az ülés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Dr.
Bonyhády Elemér képviselı távolmaradását elıre nem jelezte, telefonos megkeresésre azt
mondta, hogy elnézést kér, de elfelejtette, hogy ülés lesz. A jegyzıkönyv hitelesítésére Kovácsné
Hidasnémeti Enikı képviselıt javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti, tervezett napirendi
pontokat.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzıkönyv hitelesítınek Kovácsné
Hidasnémeti Enikı képviselıt.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázatának kiírása
2. Gyógyszertár bérleti szerzıdése
3. Egyebek
1. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázatának kiírása
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármestertájékoztatja a testületet, hogy Nagyházi Judit, a Csiri-Biri
Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıje 2013. szeptember 16-án benyújtotta
intézményvezetıi megbízásáról és közalkalmazotti jogviszonyáról szóló lemondását. Indoklásként
leírta, hogy lakhelyéhez közel szeretne elhelyezkedni. Tekintettel arra, hogy a lemondási idı két
hónap és aKépviselı-testület a munkáltatói jogkör gyakorlója, nyilvános pályázatot kell kiírni az
óvoda magasabb vezetı beosztásának betöltésére. Kétszer 30 nap áll rendelkezésre a leendı
vezetı kiválasztására.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı, kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy az elkészült az
elıterjesztéshez mellékelt pályázati kiírás tervezete. Ebben csak azok a feltételek szerepelnek, amit
jogszabály kötelezıen elıír, de a testület meghatározhat továbbiakat is, pl. elınyöket, de a
jogszabályi feltételektıl nem tekinthet el. Arra van lehetısége a fenntartónak a jogszabály alapján,
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hogy pályázat nélkül, a nevelési év végéig megbízzon egy személyt az intézmény vezetıi
feladatainak ellátásával, de a megbízott vezetınek is meg kell felelnie ezen feltételeknek
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı kérdése, lenne-e aki elvállalná?
Dr. Császár Károlyné polgármesterelmondja, hogy tudomása szerint a jelenlegi helyettes
elvállalná.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, a helyettes rendelkezik a feltételekkel, ami a
megbízáshoz szükséges?
Dr. Császár Károlyné polgármesterválasza,hogypedagógus szakvizsgája sajnos nincs.
Dugántsi Ildikó alpolgármesterszerintsajnos akkor ı nem alkalmas.
Kurucz Attiláné képviselı kérdése, a szők határidı miatt rövidíteni lehet-e a kiíráson?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy a pályázati kiírást kötelezıen közzé kell
tenni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán,illetve az Oktatási és Kulturális Közlönyben minimum 30 napig, ezt követıen a
beérkezett pályázatok véleményezésére is 30 napot kell biztosítani. Ha elıbb lezajlik a
véleményezési eljárás, akkor ezen lehet rövidíteni.
Viszus István képviselı megkérdezi, hogy esetleg anyagi okokból, takarékoskodás céljából nem
lenne-e ésszerőbb megbízni a helyettest év végéig?
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint akkor fel kéne venni egy óvónıt.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy akkor a megbízott vezetı
órakedvezménye lecsökkenne és vagy túlórát kellene fizetni, vagy valóban fel kellene venni még
egy óvónıt.
Dr. Császár Károlyné polgármesterkéri a Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot és a
határozat mellékletét képezı pályázati kiírást fogadja el.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselıtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
214/2013.(IX. 18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Csiri-Biri Napközi
Otthonos Óvoda magasabb vezetıi beosztásának betöltésére. A képviselı-testület felkéri
a jegyzıt, hogy a pályázati kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történı közzétételérıl gondoskodjon. A pályázati kiírás szövegét a határozat
melléklete tartalmazza.
Határidı: 2013. szeptember 30.
Felelıs: jegyzı
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214/2013.(IX.18.) Képviselı-testületi határozat melléklete:
Csörög Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet a
Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetı (magasabb vezetı)
munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. december 15. 2018. július 31. közötti idıtartamra szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2135 Csörög, Kossuth u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenırzi az intézményben folyó nevelı munkát. A költségvetés
keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító
okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval
és a különbözı szakmai szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a 236/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Fıiskola, óvodapedagógus végzettség,
 Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképesítés,
 Az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idıre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejőleg óvodapedagógus munkakörben történı, határozatlan idıre, teljes
munkaidıre szóló alkalmazás,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Büntetlen elıélet
 Magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz
 Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai/nevelési program
 Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
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 Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban részt vevık
megismerhetik.
A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2013. december 15. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Császár Károlyné polgármester nyújt
a 27/592-005 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton: Csörög Község Önkormányzata, 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.
 Személyesen: 2135 Csörög, Akácfa u. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
326/2013. (VIII.30.). Korm. rendeletben meghatározottak szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.csorog.hu 2013. szeptember
 Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorog.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2013. szeptember
2. Gyógyszertár bérleti szerzıdése
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármesterkéri a képviselıket, hogy döntsenek a gyógyszertár bérleti
szerzıdésérıl.
Kurucz Attiláné képviselı kérdése, így elfogadták a gyógyszertár területét?
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselıelmondja,hogy a különbözı helyiségeknél a közösen
használt részeket arányban kell számításba venni az orvosi rendelıvel együtt a közös használat
végett. Így a gyógyszertár összes területe 38,5 m2.
Dr. Császár Károlyné polgármesterismerteti, hogy a vállalkozó minden szükséges
dokumentumot benyújtott, csak a bérleti szerzıdés hiányzik. Dr. Nyitrai Judit ügyvéd elkészítette
a bérleti szerzıdést, azonban azt tanácsolja, hogy rendezni kell a szerzıdésben az Egészségház és
a Gyógyszertár közötti rezsiköltség megosztását, négyzetméterre osztva. Az ügyvéd véleménye
szerint a jelenlegi megoldás, hogy a háziorvosnak számlázza a rezsit az önkormányzat, aki annak
egy részét továbbszámlázza a gyógyszertárnak nem megfelelı. A víz és csatornadíj számlákat a
tulajdonos fizeti, mivel a játszótér és az egészségház kertjének locsolása innen történik.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı javaslata, hogy a továbbszámlázás elkerülése végett, arról
kell dönteni, hogy a rezsiköltséget valamilyen szempont szerint meg kell osztani, vagy terület
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arányosan, vagy valamilyen megállapodás alapján. Pl. %-os elosztás, illetve bármilyen megosztási
alapot ki lehet találni, ez megállapodás kérdése.
Dr. Császár Károlyné polgármesterjavasolja, hogy a használt terület arányában legyen a
rezsiköltség a háziorvos és a gyógyszertár között megosztva.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselıtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
215/2013.(IX.18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy dönt, hogy a háziorvos és a
gyógyszertár rezsiköltségeit a használt terület arányában kell megosztani. A háziorvos
helyiség használati és a gyógyszertárbérleti szerzıdésében kerüljön rendezésre a
rezsiköltség elızıek szerinti megosztása.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
3. Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármestertájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi vezetı továbbra is
betegállományban van. A határidıs feladatok ellátása miatt, sürgısen külsı segítség
igénybevételére van szükség, melynek anyagi vonzata van, melyet a Polgármesteri Hivatal
bérkeretébıl tudnak fedetni. A legsürgısebb feladat most a havi adatszolgáltatás teljesítése a
Magyar Államkincstár felé és az ÖNHIKI támogatás iránti igénybenyújtása.
K.m.f.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzı

A jegyzıkönyvet hitelesítem:

Kovácsné Hidasnémeti Enikı
képviselı
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