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Iktatószám:116-…../2015. 
 

6. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén az  
                        aljegyzői irodában 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Bognár Balázs képviselő  
Dr. Román Kinga  képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Ravaszné Széles Edit óvónő 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Ágasvári Zsolt jelezte, hogy az ülésen nem tudnak részt venni.  
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület Bognár Balázs és Tariné Molnár Anikó képviselőket 
válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta Bognár Balázst és Tariné 
Molnár Anikót jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Javaslom, hogy az ülésen egy napirendi pont kerüljön megtárgyalásra, ez: 
 
1./ Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői állására beérkezett pályázat elbírálása. 
     A határozat elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
és az alábbi napirendi pontot tárgyalta: 
 
 
1. N A P I R E N D 
 
Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői állására beérkezett pályázat elbírálása. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Pályázat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az óvodavezetői állásra 1 pályázat érkezett, a pályázó írásban nyilatkozott, hogy pályázata 
nyílt ülésen történő tárgyalásához és elbírálásához hozzájárul. 
 
Hozzájáruló nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a személyi kérdés nyílt ülésen történő 
tárgyalására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2015. (III.19.) határozata 
 
A Képviselő-testület az óvodavezetői állásra érkezett pályázat nyílt ülésen történő 
tárgyalásához hozzájárul. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megkérdezem Horváth Krisztinát, hogy szóban ki szeretné-e egészíteni a pályázatát? 
 
Horváth Krisztina pályázó 
A pályázatomat nem kívánom szóba kiegészíteni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A pályázatot áttekintettük, a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel. A pályázatot 
véleményezte a testület által e célra létrehozott bizottság, az óvodai nevelőtestület, az 
alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség is kialakította véleményét. Mind a 4 testület 
az óvodavezetői pályázat elutasítását javasolja a testületnek. 
A pályázó messze lakik a településtől, az utazási költség igen sok lenne.  
 
Turopoli Zsolt polgármester ismerteti a bizottság, SZMK, nevelőtestület és alkalmazotti 
közösség véleményét. 
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Vélemények a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői 
állásra benyújtott pályázat elutasítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
23/2015. (III.19.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 83.§. (4) bekezdése alapján 
- a szülői közösség, az alkalmazotti közösség véleményét, továbbá 
- az Nktv. 70.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében az intézményvezetői pályázathoz készített 
vezetési program szakmai tartalmáról szóló nevelőtestületi véleményt, 
- valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése 
alapján a 3 fős szakértelemmel rendelkező bizottság véleményét - Horváth Krisztina 3182 
Karancslapujtő, Rákóczi út 143. szám alatti lakosnak 

 
a Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői állására benyújtott pályázatát  elutasítja, 

 a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 

Határidő: a közlésre azonnal-helyben 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

 
Kmf 

 
Turopoli Zsolt   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
Bognár Balázs képviselő :…………………………………………… 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő: …………………………………….. 
 


