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Alap Község Önkormányzata 
7011 Alap, Dózsa György utca 31. 
℡ 25/221-102, � 25/220-370 � titkar.aphiv@invitel.hu 

 
 

 
 
 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2012. JÚLIUS 26-ÁN TARTOTT  
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont:  
 

1. Óvodavezetıi pályázat véleményezésének elıkészítése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
91/2012. (VII. 26.) számú határozat: Pénzügyi Bizottság megbízása óvodavezetıi beosztásra kiírt pályázat 
véleményezésével 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 26-án 16.30 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzata tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester     

dr. Gubik Zoltán alpolgármester  
Bölcskei Jenıné települési képviselı   
Salamon Lajos települési képviselı  
Zuppon Andrea települési képviselı      

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
Igazoltan távollévık:  

Erıs Gábor települési képviselı                                            
Suplicz Attila települési képviselı                        

 
 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 5 
tagja jelen van, az ülést megnyitom. Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének 
hitelesítıjéül a Képviselı-testület Bölcskei Jenıné települési képviselıt és Zuppon Andrea 
települési képviselıt válassza meg.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Bölcskei Jenıné és Zuppon Andrea települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak 
szerint fogadja el: 

1. Óvodavezetıi pályázat véleményezésének elıkészítése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  

Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontját egyhangúan 5 igen szavazattal - külön határozathozatal nélkül - javaslat 
szerint elfogadta. 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 
1. ÓVODAVEZETİI PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK 

ELİKÉSZÍTÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Emlékeztetem a képviselıket, hogy a Képviselı-testület az óvodavezetıi munkakör 
betöltésére pályázatot írt ki. A pályázati határidı 2012. július 6-án lejárt. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján jogszabály eltérı 
rendelkezése hiányában magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a 
pályázati határidı lejártát követı huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendı munkakör feladatait érintıen 
szakértelemmel rendelkezı bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi 
önkormányzati képviselı-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidı lejártát követı elsı ülésen, ha e jogot testület gyakorolja dönt 
a közalkalmazotti jogviszony létesítésérıl, illetve a vezetıi megbízásról.  
Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testületnek egy állandó bizottsága van, a Pénzügyi 
Bizottság, illetıleg, hogy annak egyik tagja óvodapedagógus, javasolom, hogy a hivatkozott 
jogszabály szerinti bizottsági feladatok ellátásával a Képviselı-testület a Pénzügyi Bizottságot 
bízza meg.  
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörére kiírt pályázat véleményeztetése 
tekintetében az alábbi döntést hozta: 
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi álláshelyére kiírt pályázat 
esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 
bekezdésében rögzített bizottság feladatait Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
Pénzügyi Bizottsága látja el. 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
91/2012. (VII. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde óvodavezetıi munkakörére kiírt pályázat véleményeztetése tekintetében az 
alábbi döntést hozta: 
 



 4

Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi álláshelyére kiírt pályázat 
esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 
bekezdésében rögzített bizottság feladatait Alap Község Önkormányzata Képviselı-
testülete Pénzügyi Bizottsága látja el. 
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 16.40 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
 
 
        Bölcskei Jenıné           Zuppon Andrea  
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 
 


