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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:l./ Bechtold Tamás  polgármester 
  2./ Ádám Zsuzsanna  alpolgármester 
  3./ Artai Balázs  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ Kocsis Bálint  képviselő 
   
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Petrin László  helyettesítő jegyző 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 
képviselői létszámból 5 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kárpáti 
Hajnalka képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. A képviselő-
testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
1./ Intézményvezetői álláshelyek pályázati kiírásának elfogadása 
 
dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján 
állítottam össze a pályázati kiírást. 
A pályázati felhívást meg kell jelentetni a KSZK internetes oldalán ill. az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben. A beérkezett pályázatokat át kell adni a közalkalmazotti közösségnek 
30 napra véleményezésre, ill. a képviselő-testület tagjai közül 3 tagú bizottság véleményezi. A 
végső döntést a képviselő-testület hozza meg.  
 
Bechtold Tamás polgármester: Ha eredménytelenné nyilvánítjuk a pályázatokat mennyi 
időre lehet kinevezni és milyen feltételekkel vezetőt? 
 
dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Egy évre nevezhető ki az intézmény dolgozói közül 
vezető. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az alapító okiratok szerint június 30-al szüntetjük meg az 
ÁMK-t és augusztus l-től nevezzük ki az új vezetőt. Mi történik az egy hónappal, júliussal? 
 
dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Egy hónapra meg kell bízni valakit a közalkalmazottak 
közül, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Módosítsuk az alapító okiratot, ne június 30-al, hanem július 
31-el szüntessük meg az ÁMK-t, így nem kell külön kinevezni arra az egy hónapra vezetőt. 
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(Megérkezett Krúdy Péter, így a testület létszáma 6 fő.) 
 
Krúdy Péter képviselő: A pályázat benyújtás határideje a közlönyben hogyan jelenik meg? 
 
dr. Petrin Péter helyettesítő jegyző: Független a közlöny megjelenésétől a KÖZIGÁLLÁS 
publikálási időpontja a mérvadó. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Ha új alapító okirat kerül elfogadásra – szó volt arról, 
hogy az óvodának is adunk nevet – akkor abba bele lehetne foglalni az óvoda új nevét is. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester felteszi szavazásra a Napköziotthonos 
óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére a pályázati kiírást, melyet a képviselő-testület 
6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    63/2011.(V.5.) számú 
          h a t á r o z a t a 
   Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői munkakör 

         betöltésére pályázati kiírás elfogadásáról 
 
Vál Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör 
betöltésére az előterjesztés szerinti tartalommal 
pályázatot ír ki (az elfogadott pályázati kiírás a 
határozat melléklete). 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
a pályázati kiírás jogszabályban előírtak szerinti 
megjelentetésére. 
Az intézményvezetői munkakör betöltésének kezdő 
időpontja: 2011. augusztus hó l. napja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a polgármester az Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírást teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              63/2011.(V.5.) számú 
       h a t á r o z a t a 
   Vajda János Általános Iskola igazgatói munkakör 
   betöltésére pályázati kiírás elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy a Vajda János Általános Iskola 
   igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére 
   az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot ír ki 
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   (az elfogadott pályázati kiírás a határozat melléklete.) 
   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
   a pályázati kiírás jogszabályban előírtak szerinti  
   megjelentetésére. 
   Az intézményvezetői munkakör betöltésének kezdő 
   időpontja: 2011. augusztus hó l. napja. 
  
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
 
     -k.m.f.- 
 
 
  Bechtold Tamás    dr. Petrin László 
  polgármester     helyettesítő jegyző 
 
 
  Ádám Zsuzsanna    Kárpáti Hajnalka 
  hitelesítő     hitelesítő  
 
    
 
 


