JEGYZŐKÖNYV

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. december 20án 08 00 órai kezdettel megtartott zárt üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Csontos Máté

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke

Deli Jánosné
Seres János
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes.
Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
1. Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása.
2. Egyebek
1. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása
Nagy András – társulási tanács elnöke – tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy a
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezető, magasabb vezetői megbízására kiírt
pályázatra a pályázat benyújtásának határideje alatt egy pályázat érkezett be. A pályázati
anyag 2013. december 10-én felbontásra került, melyről jegyzőkönyv készült.
Megállapítható, hogy a pályázat a kiírásnak megfelelő tartalmi és formai elemeknek
megfelelt. 2013. december 10. napon a pályázati anyag megküldésre került a
véleményezésre jogosult szervek számára, így a nevelő testület részére, az alkalmazotti
közösség részére, az Óvodaszék részére, valamint a szülői szervezet részére. A
véleményezésre jogosultak a pályázattal kapcsolatos véleményüket megküldték a
társulásnak, melyben javasolják a pályázó megbízását.
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Ezek alapján javasolja, hogy a Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének a
Társulási Tanács bízza meg Csúri Ferencnét 2014. január 01. napjától 2018. augusztus 15.
napjáig.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Nagy András társulási
tanács elnöke előterjesztése alapján 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
21/2013.(XII. 20.) Társulási Tanács határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezetői megbízás)
pályázat elbírálása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a
valamint a a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 21-22 §-a alapján az Szent László Óvoda
és Bölcsőde intézmény vezetőjének
Csúri Ferencné
6133. Jászszentlászló, Árpád u. 4. szám alatti lakost bízzák meg.
A magasabb vezetői megbízás 2014. január 1-től 2018. augusztus
15-ig tart.
Havi illetménye
tárgyhavi alapilletmény:
intézmény vezetői pótlék:
kerekítés

340.200.- Ft
278.259.-Ft
61.858.- Ft
-17.-Ft

A Társulási Tanács megbízza Nagy András polgármestert, hogy a
megbízási okirat elkészítéséről gondoskodjék.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Határidő: 2013. december 31.
Nagy András Társulási Tanács elnöke mivel több hozzászólás nem volt, az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Csontos Máté
Társulási Tanács
alelnöke
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