JEGYZŐKÖNYV
KészÜlt: SálY KÖzség Önkormányzatának Képvísefő-Eestülete
2o15. június
én 1]-,00 órai kezdettel tartott rendkívülí ü]-ésérő..

24_

Az ülés helye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó
terme.
'felen vannak: Fekete ,Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas Tstván, Farkas ZolEán, Szabó Valéría, Vetró Márta
képviselők.
Meghívottak: sálYiné Sándor Dóra sályi Hétszínvírág
óvoda megbízott
vezetőj e.

-

ülésen:

Sályiné Sándor OóraF

_Fekglg ,Jénosnépglgármeslg{: köszöntötEe

a testület tagjait.
Megállapította, togy ár-Eiés határozatképes,
az ülést megnyitotta.
A jegYzőkÖnYv elkészitéséért Dr. Molnár Sándor jegyző
megbízásábó1 Dr.
Fegyveres Ba]-ázs al-jegyző a fe]-e]-ős.
',TeqyzőkÖnvvhite]-esitőknek:

fel.

Emődi Sándor és Farkas Zo]tán képviselőt
kérte

Fekete 'Tánosné polgármester: ismertette a megtárgyalásra
kerülő javasolt

napirendet.

irAvAsoLTNAPrREND
1,) SálYi HétszínvírágÓvoda óvodavezetői álláshelyére
beérkezett
pályázat elbírálása.
E]_őadó: Fekete .fánosné polgármester.

2,.) Tndítványok, javaslatok.

Fekete ,Jánosné polgérmes!,er: kérte a képvise]-ő-testúletet,
hogy fogadják
el a naPirenoi--jaTásTáEot,
jeqyzőrorry,rrrezlto, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett, javaslatot.

A képviseJ-ő-testü_let egyhangúlag elfogadta
a
napirendet, va]-amint a- jegyzőkányvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők számáiyer" tutt
j

avaslatot,

.

Elfogadásra került napirendí pont,ok:
1.) Sályi Hétszínvirág Óvoda óvodavezetőí álláshelyére
beérkezett
pályázat elbírá]"ása.
Előadó; Fekete,Jánosné polgármester.

2.) rndítványok, javaslatok.

Napirend tárgyal-ása
1.

) Sályi Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői ál]_áshelyére beérkezett
pályázaE e]_bírá]-ása.

E]_őadó: Feket,e .Tánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a képvisefő-testülettel, hogy a
páIyázaEi kiírásra egy pályázat érkezett. felkérLe sályiné Sándor Dóra
megbízott óvodavezetőt, hogy ismerüesse pályázatát.

Sálviné Sándor DÓra meqbízott óvodavezető: ismertette szakmai önéletrajzát,
a rende]-kezésre á]_]-ó erőforrásokat, tárgyi feltéte]-eket. Vezetői

koncepciój át

.

Továbbá előterjesztette a testü]-et e]-é a Sályí Hét,színvirág óvoda
beiskolázási tervét, eséJ-yegyenlőségi programját, továbbképzési programot.

Fekete ,Jánosné po]-gármester: megköszönte a páLyázőnak vezetői programjának
ismertetését, s javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassák Sályiné
Sándor Dóra páIyázaEáE, mely mindenre kiterjedő. A páIyáző eddig j-s
bizonyította szakmai rátermettségét.

Tájékoztatta a testÜletet, hogy az óvodai csoportszoba bővítés iránti
PálYázat elnYerte a helyét, igy a várható gyermeklétszám növekedésbő]_
eredően a kaPacitásbővítésse1 meg tudják o]-dani a gyermekek elhelyezését.
A
szükséges építésiengedélyt szeptember 30-áig prezentálni kel].
A kéPviselŐ-testÚlet 6 igen, o nem szavazattal, 0 tartózkodássa]_ Sályiné
Sándor Dóra pályázaEáE elbírálta, s támogatta:
Sály

Köz

sé9 Önkoraányzata képviselő-testületének

7512015. (VI.24.

) önkornányzati határozat:

Tárgy: Sályiné Sándor Dóra óvodavezetői állásheJ_y sályi Hétszínvirág óvoda - betöltésére vonatkozó
páLyázaEának elbírálása.

Sály Kőzség Önkormányzatának Képviselő-testü]ete a
nemzeEi köznevelésről szó]_ő 2077. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva, a közalka]-mazottak
jogállásárőL szólő Lg92. évi xxxrrr. törvény 2olA.§
(1) bekezdése alapján a Sályi Hétszínvirág Óvoda
óvodavezetői á1-]-ás betö]-tésére meghirdetett pályázatra
beérkező pályázat alapján
figyelembe véve a szü]_ői közösség véleményét,va]_amint
a köza]_ka]_mazottak jo9állásáró]- szóló Lg92. évi
xxx]TT. törvény 20/A. § (6) bekezd,ése alapján
szakértelemmel rende]-kező bízottság véleményét- Sály
Község Roma Nemzetiségi ÖnkormányzaE hozzájárulásával,
a pedagógusok e]-őmenete]_i rendszerérőf és a

közalkalmazottak jogállásáről sz6tő 1gg2. évi
XXXIIr.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szőtő 326/2073. (vIIr.3o.
)
Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdésében
foglaltaknak

megfeJ_elően:

SályínéSándor Dóra páIyázőE
2015. július 2. napjától határozott időre,
2020. júlíus 1-ig - a kinevezés szerinti munkaköre
mellett - megbízza a Sályí Hétszínvirág Óvoda
óvodavezetői munkakörének betöltésével, il].etve
az
óvodavezetői feladatok e]_]átásáva,l.

Az óvodavezető il}etnényét a köza]_ka]-mazottak
jogállásáról szóló !992- évi XXXIIT.
törvény, valamint
a Korm. rende]-et rend,e]-kezéseí szerint kell
megáIlapítani.
Határidő: 2O15. július 2.
Fele]ős: Fekete .ránosné polgármester
Sály Község Önkornányzata képviselő-testületének
T4rgy: Sályi Hétszinvirág Óvoda esélyegyen}őségi
programjának, beiskolázási tervének -i"r.álir.áp"e"i
e"
programjának tudomásul vétele.

A képvise]_ő-testü]_et megismerte az intézményvezető
előterjesztésében a Sályi Hétszínviráq
esélyegyenlőségi programját, beiskolázásiÓvoOa
továbbképzési programját, melyet 6 igen, tervét és
szavazattal, 0 tartózkod,ással jóváhagyólagO nem
tudomásul
vett.
2.) Tndítványok, javaslatok.
Fekgte,Jánosné polgármester: tájékoztatta
képviselő-testületet, hogy Nagy
Sándor sályi lakos .ret"ri szándékát ajelentette
be az önkormányzat
tulajdonát képező, 0165/5 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan
területnagysága, 0, 1362 ha.

Javasolta a testületnek,

őnkormányzati földterü].et

hogy
.

a kérelmező részérekerüJ_jön értékesítésre
az

A képviseló-testület 6 igen, 0 nem szavazaEEal, O LarEŐzkodással Úgy
határozott, hogy a oL65/5 hrsz-ú ingatlant értékesíti Nagy Sándor Sály,
Gárdonyi G. u. L7/A. sz. alattí lakos részére:
SáJ-y Község Önkornányzata képviselő- testületének

77/2015. (VI.24. ) önkormányzati

határozat:

Tárgy: 0165/5 hrsz-ú önkormányzatí ingatlan
értékesítése.

A képviselő-testüIet a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta Nagy Sándor Sály, Gárdonyi Géza u. !7/A.
sz. alaEti lakos önkormányzati ingatlanra vonatkozó
vételi szándékát.
A képvise}ő-testüleE 6 ígen, 0 nem szavazattal, O
tartózkodással úsy haLátozoEE, hogy a 0165/5 hrsz-ú,
0,7362 ha térmérEékűl8/48 tuJ-ajdoni hányadban az
önkormányzat tulajdonát képező, szántő múvelési ágú
Sály,
ingatlant, 10.000 FE-ért Nagy Sándor
Gárdonyi Géza u. L7/A,. sz. fakos részéreeladja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvétel bonyolítására, az adásvételí szerződés
aláírására, amennyiben az adás-vétel létrejön, mível
az önkormányzaE csak 18/48-ad tu]-ajdoni arányban
tulajdonos az íngatlan tekintetében.
Fefefős: Fekete .fánosné polgármester.
Határidő; folyamatos.
A nyÍlt úlést a poJ-gármester 11.45 perckor berekeszLette, s zárt ülés
tartását rende]-te el, me}lyel a képviselő-testüIet egyetértett.
K.m. f

.

Dr. Molnár Sándor
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Sály Községi Önkormány.?at Képviselő-testülete
2015. június 24. napján //
^t.o. a""i lt"zdettel megtartott

rendkívüli ülésérő]-:

1./ Fekete

.Tánosné polgármester:

/ Emődi Sándor alpoJ_gármester:
3./ Farkas ístván képviselő:
2.

4./ Farkas Zoltán képviselő:
S./ Uőcza űózsef képviseló
6./ Szabó Valéria képviselő:
7./ YeEró Márta képvise}ő:
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