
Önkormányzati Képviselő-testület   Önkormányzati Képviselő-testület 

8296 Monostorapáti     8296  H e g y e s d 

 

 

Száma: 182-7/2009.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint  Hegyesd  

község Önkormányzata Képviselőtestülete által 2009. augusztus 13-án 

/csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Körjegyzőség hivatali helyisége Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

 

Jelen vannak:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Szálinger Péter  képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 

 

   Polgár László   képviselő 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor    polgármester 

   Domonkos István  képviselő 

   Deutsch Ildikó  képviselő 

   Fekete Róbertné    képviselő 

   Imre Gabriella   képviselő 

       

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Ware Borbála   alpolgármester 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Somogyvári László  CKÖ képviselője 

   

 

Jegyzőkönyvvezető:  Bati Istvánné    főelőadó 
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Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy  mindkét 

képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 8 

tagjából 7 fő, valamint Hegyesd község Képviselő-testületének   6  tagjából 5 fő jelen van, így 

azt megnyitotta.  

 

Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják el.  

 

Képviselő-testületek határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :      1./  Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda, 

          Óvodavezető megbízása. 

 

          Előadó:   Hárshegyi József 

 polgármester 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az óvodavezetői állásra meghirdetett 

pályázatra egy pályázat érkezett, a jelenlévő Sztrik Emilné jelenlegi óvodavezető részéről.  

 

Megkérdezte Sztrik Emilnét, hogy  hozzá járul –e a nyilvános tárgyaláshoz.  

 

Sztrik Emilné a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult. Bejelentette személyes érintettségét, a 

döntésben nem kíván részt venni.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy az óvodavezetői pályázatot a Napközi-otthonos Óvoda 

Szülői Munkaközössége, az óvoda közalkalmazottai, valamint a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat is véleményezte, azt egyhangúlag elfogadhatónak és jónak tartották, javasolták 

Sztrik Emilné pályázatát elfogadni. Megkérdezte a képviselőket van –e kérdésük, 

hozzászólásuk, a pályázattal kapcsolatban.  

 

Egyed Péter   képviselő szerint részletes pályázati anyagot kaptak, egyetért a javaslattal. 

Mivel csak egy pályázat érkezett, megkérdezte a körjegyzőt a pályázat kiírása szabályos volt 

–e. 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a pályázat kiírása, meghirdetése a hatályos 

jogszabályok alapján történt.  

  

Hárshegyi József  polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, ismertette a határozati 

javaslatot, kérte annak elfogadását. 

 

Először Hegyesd község Képviselő-testületét kérte szavazni.  

 

Hegyesd község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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67/2009. /VIII. 13./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 

20. §-a, valamint a 138/1992. /X. 8./ Korm. rendelet 

5. §. (2) bek. alapján a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

óvónőjének Sztrik Emilnének vezetői megbízását 

további 5 évre – 2009. szeptember 1-től 2014. 

augusztus 15-ig meghosszabbítja, illetményének 

változatlanul hagyásával.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

megbízás meghosszabbításával kapcsolatos 

teendőket lássa el.  

 

Felelős:     Takács Lászlóné 

    körjegyző 

 

Határidő:   2009. augusztus 31. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal  meghozta az alábbi:   

 

61/2009. /VIII. 13./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. Tv. 20. §-a, valamint a 138/1992. /X. 8./ 

Korm. rendelet 5. §. (2) bek. alapján a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda óvónőjének Sztrik Emilnének 

vezetői megbízását további 5 évre – 2009. 

szeptember 1-től 2014. augusztus 15-ig 

meghosszabbítja, illetményének változatlanul 

hagyásával.  
 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

megbízás meghosszabbításával kapcsolatos 

teendőket lássa el.  

 

Felelős:     Takács Lászlóné 

    körjegyző 

 

Határidő:   2009. augusztus 31. 
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Sztrik Emilné   óvodavezető megköszönte a bizalmat,  a képviselő-testület, civil szervezetek, 

a Körjegyzőség dolgozóinak eddigi segítségét, kérte a további támogatást.  

 

Hárshegyi József  gratulált  a megbízáshoz, további jó munkát kívánt.  Megköszönte a 

képviselők részvételét, az ülést 18.10 órakor bezárta.  

 

kmf. 

 

 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


