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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
szeptember 11-én      ( kedden  ) 18.45 –órakor  tartott  rendkívüli    üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                          

Fischerné Koncz Katalin 
                         

Hangyál Csaba , 
                          települési képviselők 

                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  
  Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető 

 
 
Igazoltan távolmaradt : Zab Zsuzsanna   

                                                                 Suhaj Józsefné 
                               települési képviselők  

 
 
 

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, öt     települési képviselőből három      fő jelen van ,azt  
megnyitja.  
 
Zab Zsuzsanna és Suhaj Józsefné  települési képviselők jelezték, hogy munkahelyi  
elfoglaltságuk miatt   az ülésen nem tudnak részt venni.   

 
 

Rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert Sárbogárd Város jelezte, hogy  
a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói 
beosztásának betöltésére beérkezett pályázatokat 2012. szeptember 14-én tartandó 
ülésén szeretné megtárgyalni, illetve dönteni  s addigra szükség van Hantos Község 
Önkormányzatának véleményére, s az ügyben hozott határozatára.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Hangyál Csaba    települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három     igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba    települési 
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képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
1./ A Központi Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat igazgatói munkakörének  betöltésére beérkezett pályázatok 
elbírálásáról, A Központi Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető megbízásával kapcsolatos előzetes 
véleményezése 
        Előadó: Fischer József polgármester  
 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
                              
 

1. napirend 
 

A Központi Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat igazgatói munkakörének  betöltésére beérkezett pályázatok 
elbírálásáról, a Központi Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető megbízásával kapcsolatos 

előzetes véleményezése 
 

 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Sárbogárd Város Önkormányzata megkereste Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületét, annak érdekében, hogy a Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére 
beérkezett  pályázatok elbírálásáról  szóló döntését megelőzően  a Sárbogárd- Hantos- 
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó  Társulás társulási megállapodás 8. C 
pontjában előírtaknak megfelelően  kikérje Hantos Községi Önkormányzat, mint 
Társult Önkormányzat véleményét a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett 
pályázatokkal  kapcsolatosan.  
 
Az előzményekhez tartozik, hogy a  Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatójának a 198/2007. (VI.25.) Kth. számú 
határozattal adott igazgatói munkakörre szóló határozott idejű intézményvezetői 
megbízása 2012. július 31-i hatállyal lejárt, ezért a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ai alapján a 
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magasabb vezetői beosztás ellátásra szóló megbízásra pályázatot kellett  kiírni. A 
munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásra három pályázat érkezett határidőre, 
melyből  kettő felelt meg formailag és tartalmilag is a pályázati kiírásnak. A két 
beérkezett pályázat másolatát a képviselő-testület tagjai megkapták.  
A pályázók hozzájárultak ahhoz, hogy pályázatukat nyílt ülésen tárgyalja meg a 
testület. 
 
A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (továbbiakban 
kormányrendelet) 5. § (9)-(13)  bekezdésében foglaltakra tekintettel Sárbogárd Város 
Önkormányzata megküldte véleményezésre a nevelőtestületnek (szakalkalmazotti 
értekezletnek), akik továbbították azt az egyes intézmények , a diákönkormányzat és a 
szülői munkaközösség részére is, a véleményezésről készült jegyzőkönyveket is 
megküldtük a képviselő-testület tagjai részére. A pályázatokat a Sárbogárdi Roma 
Önkormányzat is véleményezte. 
 
Ahogy már említette Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos  döntését 
megelőzően  a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó  
Társulás társulási megállapodás 8. C pontjában előírtaknak megfelelően  ki kell kérje 
Hantos Községi Önkormányzat, mint Társult Önkormányzat véleményét is. 
 
A   Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
igazgatói munkakörének betöltésére  beérkezett pályázatok közül javasolja, hogy a 
képviselő-testület Fülöpné  Nemes Ildikó pályázatának elfogadását javasolja 
Sárbogárd Város Önkormányzatának . 
 
A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot a 
képviselő-testület tagjai megkapták. 
 
 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 

 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett 
pályázatok közül  Fülöpné Nemes Ildikó pályázatának elfogadását javasolja 
Sárbogárd Város Önkormányzatának és az erről szóló  határozati javaslatot fogadja el. 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata személyi ügyekben 
névszerinti szavazást ír elő.  
 
Felkéri Gálné Papp Erika körjegyző asszonyt, hogy a szavazáshoz a névsort olvassa 
fel, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban  
„igen”-nel, vagy „nem”-mel szavazzanak. 
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Gálné Papp Erika körjegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a fenti 
javaslatról az alábbiak szerint szavaznak: 
 
Fischer József: igen 
Fischerné Koncz Katalin: igen 
Hangyál Csaba: igen 
 
(Jelenléti ív névszerinti szavazásról a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2012. (IX.11) számú 
határozata 

 
A Központi Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

igazgatói munkakörének  betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról, A 
Központi Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezető megbízásával kapcsolatos előzetes véleményezéséről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Központi 
Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói 
munkakörének  betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról, A Központi 
Általános Iskola , Óvoda , Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető 
megbízásával kapcsolatos  előzetes véleményezése” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta. 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárbogárd- Hantos- Nagylók  
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás  Társulási Megállapodás  
8 C pontjában biztosított véleményezési jogával élve  egyetért azzal, hogy  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete  
Fülöpné Nemes Ildikó pályázatát fogadja el a Központi Általános Iskola , Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  igazgatói  beosztásának ellátására. 
A Képviselő-testület  egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Fülöpné Nemes Ildikó 2012. október 01. napjától 2017. július 
31 napjáig bízza meg a Központi Általános Iskola , Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat  vezetésével a fennálló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonya mellett. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Fülöpné Nemes Ildikó  besorolását és az 
illetményét Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bemutatott iratai alapján a vonatkozó jogszabályok alapján állapítsa meg.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város 
Polgármesterét értesítse. 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 14. 
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A képviselő-testületi ülésen további hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést    19. 10 - órakor   bezárta.  

 

                              K.m.f. 

 
    /:Fischer József :/                               /:Gálné Papp Erika:/   

          polgármester                                           körjegyző   
 
 

 
/ : Hangyál Csaba  :/ 

jkv. hitelesítő 


