KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. AUGUSZTUS 7. NAPJÁN TARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

1

20/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus7.
napján 15órakor kezdődő rendkívüli, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám,
Szemenyei Sándor települési képviselők.
Varga Pál képviselő igazoltan van távol.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető (jegyzőkönyvvezető),
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos,
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődési ház igazgató
– 2. napirendi pont tárgyalásához,

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása
Mórocz Lajos és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi
tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött
meghívó szerint javasol elfogadni.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a4 jelenlevő tag közül 4 igen
szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:
1. MóraFerencMűvelődésiHázésKözségiKönyvtár
intézményvezetőipályázatkiírása

Előadó:
LengyelGyörgy
polgármester
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2. Bejelentések

LengyelGyörgy
polgármester

1. Napirendi pont: Móra Ferenc Művelődési
intézményvezetői pályázat kiírása

Ház

és

Községi

Könyvtár

Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. Kérdezem a
kirendeltség-vezetőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igen. Egyeztettünk a Magyar Népművelők
Egyesületével is, ők is tettek észrevételt.
Az előterjesztéshez képest módosítási javaslat az alábbiak tekintetében lenne: az
intézményvezetőt mindenhol át kellene írni igazgatóra, így a jogszabályoknak
megfelelő. A vezető beosztás mellett a munkakört is szerepeltetni kell, mely
közművelődési szakember II. Apályázati feltételek között a jogszabálynak megfelelő
alábbi mondatot is beemelnénk: magasabb vezetői beosztás ellátására szóló
megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Ezen
felül a szakmai gyakorlat igazolását különválasztjuk az önéletrajztól és szakmai
gyakorlatot igazoló okmányokat kérünk be.
Lengyel György polgármester: Rendben, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, aki egyetért azzal, hogy az elmondottakkal kiegészítve elfogadjuk a pályázati
kiírást kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül,egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
150/2014. (VIII. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
intézményvezetői megbízására pályázatot ír ki a következő feltételekkel:
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)
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beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, helyettesítés céljából GYES, GYED idejére (legkésőbb 2016.
november 30-ig)
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A betöltendő munkakör megnevezése: közművelődési szakember II.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, GYES,
GYED idejére; legkésőbb 2016. november 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5945 Kardoskút, Március 15. tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, az intézmény
vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
 Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga;
 Legalább 5 év szakmai gyakorlat;
 Kiemelkedő közművelődési tevékenység;
 Büntetlen előélet;
 Magyar állampolgárság;
 Cselekvőképesség;
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki
az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Releváns szakirányú vezetői tapasztalat,
 A 150/1992 (XI.20) Korm. rend. 6/G. § (1)-(2) bek. alapján államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése
 „B” kategóriás jogosítvány megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz;
 vezetői program a fejlesztési elképzelésekkel;
 képesítést igazoló oklevél(ek) másolata;
 a szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata;
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
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 nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség teljesítését;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul;
 nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltésére beadott pályázat nyilvános
képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e a pályázó;
 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését
igazoló okirat másolata, vagy annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a
megbízás kezdetétől számított 2 éven belül elvégzi.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:2014. szeptember 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyel György polgármester
nyújt a 68/429-000 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5945 Kardoskút, Március
15. tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi azonosítószámot:
578/2014., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
 Személyesen: Lengyel György polgármester, 5945 Kardoskút, Március 15. tér
3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 A pályázókat háromtagú szakmai bizottság hallgatja meg a pályázati határidőt
követő 21 napon belül. A szakmai bizottság írásbeli véleményt készít a
pályázók meghallgatását követő 3 napon belül. A bizottság véleményének
mérlegelésével a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő ülésén
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról;
 A kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével jön létre;
 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kardoskút Község Önkormányzat hirdetőtáblája, honlapja, kozigallas.gov.hu
oldalon – 2014. augusztus 12.
Békés Megyei Hírlap – 2014. augusztus 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kardoskut.hu
honlapon szerezhet.
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A pályázati felhívást közzé kell tenni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, Kardoskút Község
Önkormányzata hirdetőtábláján és hivatalos honlapján, valamint a Békés Megyei
Hírlapban.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: a pályázati felhívásnak a KSZK felületén és a helyben szokásos módon
történő meghirdetésére 2014. augusztus 12.
Lengyel György polgármester: A bizottságról is dönteni kell.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igen, ahogy az előterjesztésben is szerepel, hogy
magasabb vezető esetében szükséges egy háromtagú, szakértelemmel rendelkező
bizottságot kell felállítania a testületnek, aki írásbeli véleményt készít majd. Mint
ahogy említettem, előzetesen felvettük a kapcsolatot a Magyar Népművelők
Egyesületével, ők megfelelnek az országos szakmai szerv kritériumnak, és felkérés
esetén vállalják a tisztséget.
Lengyel György polgármester: Szóba került még Buzai Csaba könyvtár igazgató,
hiszen kardoskúti kötődése is van, és ő is vállalná, valamint Orosházán Pusztai
Lajossal, a Művelődési Központ vezetőjével nem sikerült egyeztetnünk, de
szakmailag ő is megfelelne, és bízunk benne, hogy vállalja.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Azt is el kell dönteni, hogy ki legyen az elnök. A
megbízási díj az óvodavezető pályázat esetében is ennyi volt.
Pusztai Ádám képviselő: Eddig mindig a szakértő volt az elnök, most is tarthatnánk
magunkat ehhez.
Lengyel György polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki
egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadjuk
azzal, hogy az elnök az Egyesület által delegált tag, és a bizottság két tagja Buzai
Csaba és Pusztai Lajos kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül,egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
151/2014. (VIII. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése
alapján a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) feladatok
ellátására kiírt pályázat kapcsán a beérkező
pályázatok
véleményezésére,
a
pályázók
meghallgatására az alábbi összetételű bizottságot
hozza létre:
A

bizottság

elnöke:

a

Magyar

Népművelők
6

Egyesülete által delegált szakértő.
A bizottság tagjai:
Buzai Csaba, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár
igazgatója;
Pusztai Lajos, a Petőfi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Felhatalmazza a polgármestert hogy a bizottsági
tagokkal bruttó 30.000 Ft, azaz harmincezer forint
összegben megbízási szerződést kössön a 2014.
évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal, a bizottság tagjainak
értesítésre a döntést követő 15 napon belül

2. Napirendi pont: Bejelentések
Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Már többször felmerült a kérdést, hogy a kardoskúti
tagintézményben tanuló gyermekek részére az étkeztetés és tankönyv költségeit az
Önkormányzat vállalja át a szülőktől. Jelenleg 8 fő beiratkozott tanuló van, melyből
sokan egyéb kedvezményekben is részesülnek. Készítettünk egy előterjesztést is.
Mórocz Lajos képviselő: 8 fő?
Lengyel György polgármester: Sajnos igen, de ennyi fővel indulhat. Úgy gondolom,
hogy azokat a szülőket, akik helyben szeretnék iskolába íratni a gyermekeket,
támogatnunk kell. Több olyan program is kell, mely vonzó lehet. Sok olyan település
van, ahol csak alsó tagozat működik, és jók a tapasztalatok. Ahhoz sajnos csoda
kellene, hogy legyen 100 gyermek és megtöltsük az iskolát. Sok dolgot át kell
gondolni, hogy gazdaságosan működtessük az iskolát, hiszen az épület nagy és így
közben tudjuk támogatni az itt tanulókat.
Szemenyei Sándor képviselő: A gazdaságos működtetést feltétlen meg kell
teremteni.
Lengyel György polgármester: Igen, Gombkötő Lajossal már egyeztettem.
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Mórocz Lajos képviselő: És a felsősökkel mi lesz? Az étkezés volt már ingyenes,
de visszaéltek vele, nem jelentették a hiányzást, meg kellett szüntetni. Ilyen gondolat
mentén az óvodásoknak is adhatnánk ingyen az ételt.
Pusztai Ádám képviselő: 8 gyermek esetében a tanárokat is be lehet vonni a
jelentésbe.
Lengyel György polgármester: Meg kellene fontolni azt is, amit Mórocz Lajos
képviselő mond.
Szemenyei Sándor képviselő: Azért aki 2-300 e Ft-ot keres, annak ne mi fizessük
az ebédjét!
Lengyel György polgármester: Én azt javaslom, hogy ne döntsünk most, hanem az
elhangzottakat figyelembe véve a következő ülésre készítsünk elő egy komplex
javaslatot.
Szemenyei Sándor képviselő: Én az új képviselő-testületre bíznám.
Mórocz Lajos képviselő: Megszűnik a nagy iskola, így ott tudunk majd spórolni,
amiből több támogatást tudunk nyújtani.
Lengyel György polgármester: Igen, dolgozunk az energiatakarékosságon.
Lehetne erdei iskolát is működtetni, amit a tankerület is támogat. Keresni kell a
lehetőségeket. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy
a következő ülésre az iskolások, óvodások támogatási rendszerével kapcsolatban
készítsünk egy előterjesztést, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül,egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
152/2014. (VIII. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a jegyzőt és
a kirendeltség-vezetőt, hogy a soron következő
képviselő-testületi ülésre az óvodások, iskolások
támogatási rendszerével kapcsolatban készítsen
előterjesztést.
Felelős:Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő:2014. augusztus 28.
Lengyel György polgármester: Idén szeptember 20-án kerül megrendezésre a
Fehér-tó Napja. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a Körös-Trade Kft-től
beszereztük az árajánlatot a Dottó kisvonatra, mely bruttó 176.530 Ft lesz, kevesebb,
mint tavaly.Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért azzal, hogy a Fehér-tó Napjára
megrendeljük a kisvonatot, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül,egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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153/2014. (VIII. 7.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy a 2014. szeptember
20. napjára, a Fehértó rendezvényre, megrendeli
a városnéző kisvonatot 7 óra időtartamra, 900 és
1600
óra
között
176.530
Ft,
azaz
egyszázhetvenhatezer-ötszázharminc
forint
összegben, a 2014. évi költségvetés tartalék
terhére.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Pusztai Ádám képviselő: Beiratkozott felső tagozatos gyermekek bejárásáról van-e
hír? A Volánnál nem lesz rövid a folyamat, érdemes lenne tárgyalni velük.
Lengyel György polgármester: Igen, folyamatban van, sikerült már egy vezetővel
felvenni a kapcsolatot és valóban tapasztaltam, hogy nem egyszerű, mert
menetrendváltozáshoz miniszteri engedélyre van szükségük. Kértem a szülőket,
hogy jelentsék, hogy ki hova íratja be a gyermeket, hogy esetlegesen tudjunk
segíteni a bejárásban. Nem sokan jelentették. Arról van tudomásom, hogy az
Eötvösbe 30 gyermek iratkozott be. Tótkomlósra 3 fő megy. Amennyiben a Volánnal
nem tudunk megállapodni másik lehetőség, hogy cégektől kérünk árajánlatot.
Szemenyei Sándor képviselő: Nem éri meg üres járatot indítani, mert az egyik irány
mindig az lenne.
Lengyel György polgármester: Talán a legcélravezetőbb a bérlettámogatás
valamilyen formája lehet.
Lengyel György polgármester megköszöni a képviselők aktív tanácskozását,
részvételét és bejelenti, hogy zárt ülés keretében folytatja a testület munkáját.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Szemenyei Sándor
képviselő
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