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Iktatószám: ….............../2020 

 

 

14. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 16-i rendes 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

Nagyné Solti Angelika  óvodapedagógus 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 4 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendet tárgyaljuk meg: 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2020.(IX.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 

szeptember 16-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

 

1./ Javaslat óvodavezetői pályázat eredménytelenné 

nyilvánítására, és a Tari Örökzöld Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzata (SZMSZ) alapján óvodavezető 

megbízására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
1./ Javaslat óvodavezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására, és a Tari Örökzöld 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) alapján óvodavezető megbízására 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a „Javaslat óvodavezetői pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására, és a Tari Örökzöld Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzata (SZMSZ) alapján óvodavezető megbízására” vonatkozó előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a „Javaslat óvodavezetői pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására, és a Tari Örökzöld Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzata (SZMSZ) alapján óvodavezető megbízására” vonatkozó előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői 

állásra kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó határozati javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2020.(IX.16.) határozata 

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tari 

Örökzöld Óvoda óvodavezetői, állására 61/2020.(VII.15) 

számú határozatával kiírt pályázati eljárást – pályázat 

hiányában – Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul 

vételével, 2020. szeptember 16. napján eredménytelennek 

nyilvánítja.  

 

2./A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt új 

pályázati eljárás előkészítésére.  

 

Határidő: - szöveg szerint, illetve a közlésre 2020.  

  szeptember 17. 

- a pályázat kiírására 2021. január 31. 

Felelős:  - szöveg szerint 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői 

feladatok ellátására Nagyné Solti Angelika megbízásra vonatkozó határozati javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2020.(IX.16.) határozata 

 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

lefolytatott eredménytelen pályázati eljárást követően – a Tar 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulásával - a Tari 

Örökzöld Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának (a 

továbbiakban: SZMSZ) III.3. pontja alapján  

Nagyné Solti Angelika óvodapedagógus részére 

 

2020. szeptember 17. napjától határozott időre, 1 évre 2021. 

szeptember 16-ig, illetve az eredményes pályázat 

lebonyolításáig, elbírálásáig 

 

a kinevezés szerinti munkaköre mellett - a Tari Örökzöld Óvoda 

és Konyha óvodavezetői feladatainak ellátására - teljes vezetői 

jogkör gyakorlására vonatkozó megbízást ad.  

 

2./Az döntést - az SZMSZ szerint - értesítés, kifüggesztés útján 

az alkalmazottak, és érintettek tudomására kell hozni.  

 

3./ Vezetői pótlékát 60 %-ban állapítja meg. 

 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  szöveg szerint 

 

 

Nagyné Solti Angelika óvodapedagógus 

Köszönöm az eddigi bizalmat, és a mostanit is. Eddig is megpróbáltam a feladatot ellátni, 

ezután is ezt fogom tenni. Sokszor van amikor nehézségben ütközöm, amit mindig próbálok 

megoldani. Egyetlen dolog van amit kérni szeretnék, mégpedig a KIRA illetményszámfejtő 

rendszer. Ez a dolog, ami kemény dió. Amit havi szinten csinálni kell azt megoldom, de 

amikor a dolgozók bére, az átsorolások nekem nagyon nehéz dolog.  

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Az Iskolánál a Hivatal csinálta mindig, amikor KLIK lett a fenntartó, akkor vettem át én. Fel 

kellett járni Tarjánba és ott tanultuk meg a használatát. Az intézményvezető képességét ez 

meghaladja. 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Az intézményvezetőnek jogosultsága van a KIRÁ-hoz, nem kell hozzá külön végzettség. Nem 

olyan, mint az anyakönyvvezetői feladatok ellátása, amelyet csak szakvizsgával lehet végezni.  

Köszönjük a jelzést. 

 

Bognár Balázs alpolgármester megköszöni a Képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bognár Balázs     Molnárné dr. Kontra Bernadett 

alpolgármester                        jegyző 


