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FekeLe Jánosné polgármester: köszöntötte Dr. Molnár Sándor Jeqyzőt,
továbbá a Sályi Hétszínvirág Óvoda és Konyha óvodavezetői álláshelyére
páIyáző Cseke Tzabeffa Mónikát. Köszöntötte a képvise]_ő-testület tagjait,
megállapította, hogy ülésük határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Mofnár Sándor 1eqyző.

Készült: Sály
án 10, O0 órai

Az ülés helye:

,Jelen vannak:

Fekete Jánosné polgármest,er:
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Közsé9 önkormányzatának Képviselő-testülete 2018
kezdette} tartott rendkívüli üléséről.

Sály Község ÖnkormányzaLának tanácskozó terme.

február 26-

és Hócza JózsefJegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert
képviselőt kérte fef.

Fekete Jánosné polgármest,er: ismertette a megtárqya]-ásra
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

kerü]_ő j avasolt

1.) Sályi Hétszínvirág Óvoda és Konyha óvodavezetői álláshelyére
beérkezetL pályázat megtárgyalása.

,\ Indítványok, j avaslat,ok

kérte a képvise]_ő-testületeL, hogy fogadják
jegyzőkönyvvezet ő, 1eqyzőkönyvhiteJ_esítők

A képvisefő-testület egyhangúIag elfogadta
a napirendet, va.Lamint a 1egyzőkönyvvezetőjegyzőkönyvhitelesitők személyére tett javas]atot

Elfogadásra kerü]_t napirendi pontok:

1.) Sályi Hétszinvirág Óvoda és Konyha óvodavezetői á]_]_áshelyére
beérkezett pályázat megtárgyalása.

2,) Tndítványok, j avaslatok.

eS

Fekete ,fánosné polgármester: megkérte Cseke 1zabella
páIyázaLát ismertesse a képviselő-testülettel.

Cseke 1zabella Móníka: prezentációját bemutatta a
melyben tájékozt,atást kaptak családi körüfményeirő1,

Mónika pályázőL, hogy

képvi s el§ - tes tüJ_etnek,
az eddigi életútj árőI,



szakmai munkáj áről. Jászbofd,ogházaí óvodánál óvodapedagÓgusként, dolgozik,
több továbbképzésben vett részE. 2oL6-ban Szegedi Tudományegyetemen végezte
eL az intézményvezetői szakvizsgáL.

páIyázaLi tevékenységek közül kiemelte: a TÁMOP. 6_a.2_ projektet, mely
egészségfej 1esztés i pályáza:, benne szerepel : jáLszőház, mozgás tánc
tanítása.

Tehet séggondozás s a1 foglalkoz ik,
rendezvények szervezése .

SNT-s gyermekek fej lesztése feladata,

2010-ben hagyományőrző programban vett részt, majd mozgáskott,a program.

2O13-tól Kedves Ház program, nemzeti etnikai kisebbségek nevelése.

Tntézmény kapcsolattartó munkacsoportban van, gyermekvédelmi felelŐs is.
Kapcsolatban voft más intézményekke]_, szülőkkel, testvérvárosi óvodákka]_

horizontális tanufás elősegitése céljából.

Számára új kihivás a vezetői állás megpályázása. Fontosnak Ítélte meg az
óvoda értékeinek megtartását, hogy hagyományait megőrizve új tartalmakka]-
járuljon hozzá az optimális feltételek biztosításához. Xifejtette, hogy
véleménye szerint megdőlt az az érv, hogy jó vezetőnek szü]-etni kefl, Úgy
gondolja, hogy a mai viláqban a vezetői, vezetési technikákat el fehet
saj átítani .

Je]en pillanatban a vezetőnek a hitelességre van a legnagyobb szüksége.
Hiteles vezetők mindig arra összpontosítanak, amerre tartanak, megtartják
egyéniségüket, de tudják, hogy fogadtassák el magukat az egyes társadalmi
,szereplőkkel. Nehéz jó vezetőnek lenni, mindig a helyzethez való igazodó
vezetési stilus a megfelelő.

Nevelőmunka középpontjában a gyermek á11, kulcsszereplő az óvodapedagógus,
d,e nemcsak az óvodapedagógus munkája fontos, hanem mínden ott dolgozó
kolléqa munkája hozzálárul a eredményes munkavégzéshez. A nevefőtestület
együttműködésévef és támogatásával érhetnek el eredményeket. A kol]ektíva
sokszinű, nem egyformák, de mindenképpen egyenlŐek. Akkor lesz eredményes a
pedagógiai munka, ha 1ehetőséget biztositanak arraI hogy mindenki
hozzáLeqye a közös munkához a saját egyéni erősségét. Célkitűzése
vezetőként, hogy folyamatosan biztosítsa a törvényes működést, a
pedagógiai munka irányítását, a munkáltatói jogkör gyakorlását,
gazdálkodást. Rövid távú feladatainak Eekinti a dokumentumok áttekintését,
helyi pedagógiai program, munkaterv, éves tervek, projektek. Fontosnak
tartla a gyermekek fejlődésének a nyomon követését, dz ellenőrzést,
értékelést, s a visszacsatolást. Pozitív visszajelzésre szükség van. SMART-
tervre gondolt, helyzetelemzést készitene kol1égákkal, bizonyos időkereten
belü1. Hori zontáli s tanu]_ás keretében, továbbképzés, megf eleJ_ő
szaktudományos ismeretek fejlesztése. Az egyének kompetenciáját erősítené,
mely illeszkedne a mai életpálya mode}lhez. Kiemelt feladatának tekinti a
pedagógiai folyamatok tervezéséL, megvalósíLásához kapcsolódó t,anulás
támogaLása, gyermekek személyisé9fejlődése, problémamegoldás. Elkötelezett
szakmai fefefősségvátlalás, szakmai fejlődés. Költségvetés, pénzügy
területén célja, gazdálkodási foJ-yamatok szabáJ_yszerűségének biztositása,
folyamatos eflenőrzés, a rendefkezésre álló pénzeszközök tfelhaszná]_ása



takarékos gazdálkodás biztositása, egyéb külső források felkutatása.
pályázatokon való részvéte1. Fontosnak tartja szponzorok felkutatását.
Fenntartóva1 való kapcsolat Eartásnak korrektnek és harmonikusnak ke11

1ennie, rendszeres beszámolást tervez, intézményvezetői értekezfetekre
történő meghivást. olyan intézményt szeretne vezetni, amely emberi
bizalomra épü1. Őszinteségre épülő kapcsolattartási rendszert szeretne
kialakítani. Korszerű vezetési technikák me]_lett szüksé9es, hogy a

pedagógusok azonosulni tudjanak az e]-várásokkal,
elkötelezeLten akarjanak tenni a gyermekekért.

Felelős sé99e1,

Fekete ,fánosné polgármest,er: kérte a Eestületet, hogy amennyiben kérdésÜk
van pályáző felé, tegyék meg.

Szabó Valéria képvise]_ő: kérdése nincs, értékelésében kifejtette, hogy a

bemutatkozás mindenre kiterjedő, teljes voft.

Hócza József képviselő: kifejtette a páIyáző, hogy jelenleg is különböző
programokban, projektekben részL vesz. Ha e}nyeri a pályázaL a helyét,
akkor ezek a projektek hogyan működnek tovább?

Dr. Molnár Sándor jegyző: tájékoztatta a jelenlévő páIyázól és a képviselŐ-
testületet, hogy a páIyázaL pozit,ív efbírálásával kóza]_kalmazotti
kinevezést kap + vezetői megbízást vezetői pótlékkal. A vezetó meqbízásnak
vannak alapvető feLtételei, mely a pályázati kiírásban is szerepelt.

Kérdése volt, hogy jelenlegi munkahelyén vannak-e
hátrányos helyzetű gyermekek?

roma szarmazasu,

miefőbb sürgető, hiszen jelenleg megbizott vezető
feladatokat, s ezen kívül április 1,-jétőL egy
nyugdí3ba fog vonulni, iIletőleg felmentési idejét

orvosi rendelőben févő szolgáJ-ati ]_akás 1ett

Személyi anyag szükséges lesz az illetmény, besoro]-ás megállapításához.
:
Öseke Tzabelta Mónika pályázó: ha pályázata pozitív elbírálást k"p, akkor
az óvodavezetői álláshely betö}téséve]- természetesen a jelenlegi
projektekben, programokban már nem fog részt venni, hiszen jogviszonya ott
megszűnik. Jefen]egi munkahelyén nincsenek hátrányos helyzetű gyermekek, de
nem fog ez problémát jelenteni számára.

Fekete Jánosné polgármester: a pályáző a pályázatí kiírás feltételeinek
teljes egészében megfelel.

A pályázatot közoktatási szakértő véleményezte, mely ismertetésre került,
ezen kivüf ismertette a szülői munkaközösség véleményét, mé9 a mai napon a

bemutatkozás után küldi a megbizott vezető a neve]ő-testület véleményezését
és érkezik a Roma Nemzetiségi ÖnkormányzaL véleménye is a pá}yázaLr1l.

Az álláshely betöftése
1átja e]_ a vezetői
óvodapedagógus öregsé9i
tölti .

A páIyázó részére az
előkésziLve, ez }akható

Fe]-kérte a pályázóL, hogy mutatkozzon be
testületnek is, majd a képviselő-testü]-et

az óvoda intézményben a nevelő-
visszavárja az ülésre.



Szabó Vatéria képvisefő: a rendelőben Iévő szolgálati lakást a véJ-eménye

szerint fenn kef]_ene tartani háziorvos számára. A rendelŐ felÚjításával a

szolgálati lakás felújítása is sürgető, javasolta, hogy költözzön az Ővőnő

a Kossuth u. 1O. sz. alatti szolgálati lakásba. Hogyan á]-1 a rendelŐ
felúj ításának proj ektj e?

Fekete Jánosné polgármester: egyenlőre ezL a 1akást tudják hasznáfatba
adni, ha esetleg háziorvos jelentkező lesz, akkor Íntézkedni fognak arra
vonatkozóan, hogy másik lakásba költözzön az Óvoda vezetője. Március
hónapban tudják a közbeszerzési eljárást indítani, a tervező ekkor késziti
e1 a kiíráshoz az anyagoL, energetikai fe}újítás címsző alat,t fog a

fej 1esztés megvalósu]-ni

Vetró Márta képvisefő: egyetértett Szabó Valéria képviselőveJ_, nem

javasolta, hogy az orvosi komplexum takásába nyerjen elhelyezést az
óvodapedagógus. Találjanak más lehetőséget, pétdául a Vio]_a utcai lakás is
ott van.

Hócza József képviselő: ha beköltözik a Viola utcai szolgálati lakásba és
az igazgatő is jelzi bekölt,özési szándékát, hiszen az már az igazgaEŐ Űr
részére került kialakításra, akkor onnét ki ke]-l köftöznie az
óvodapedagógusnak. Ez sem jó megoldás.

Cseke Tzabelfa Mónika: bemutatkozott az Óvodaj- nevefŐ-testÜ]-etnek,
megtekintette az óvodai intézményt. Az intézmény véJ-eménye szerint nagyon
ú), modern. Azonban egyetlen hiányossága van, hogy nem á11 elegendő
mozgástér az udvarí foglakozásokhoz, kevés a hely a jáLszótér kicsi.
Megköszönte a képvise]_ő-Lestü]_et bizafmát, s tájékoztatta a testületet,
hogy közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozóan mé9
linformációval nem tud szolgálni, hiszen most fogja bejelenteni, illetőIeg
kérelmezni jogviszonyának megszünteLését, s nincs informácíója arra
vonatkozóan, hogy milyen időtartamú lesz a felmondási idő. Azt sem utasítja
e1, ha az új munká]_tató keresi meg a munká]-tatóját az áthe}yezésére
wonatkozóan.

A képviselő-testüfet 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tarLÓzkodással az a]-ábbi
határozatot hozta:

Sály Község Önkormányzata képviselő-testületének

41912018. (II.26. ) önkornányzati határozata:

Tárgy: Cseke Tzabe]-la Mónika óvodavezetői álláshely
betöltésére vonatkoző pályázat,ának elbírálása.

Sály Közsé9 Önkormányzatának Képviselő-testüIete a

nemzeti köznevelésrő]- szólő 201I. éví CXC. törvény 83

§ (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében

eljárva, a közalka]-mazottak jogállásáről szőlő L992.

évi xXxITr. törvény 2o/A.§ (1) bekezdése alapján a

sályi Hétszínvírág Óvoda és Konyha óvodavezetői
állásának betö]-tésére páLyázatot benyúj tó Cseke



]zabe.Lla Mónika óvodavezetői megbízásáL - pályázata és

képviselőtestü]_eti személyes meghallgatása alapján -
támogatj a.

A képviselő-testület Cseke fzabefla Mónika vezetői
megbizásáról a következő üfésén dönt, tekintettel
arra, hogy a páIyáző jelenleg mé9 .Tászboldogháza

településen á11 közafkafmazotLi jogwiszonyban.

A Képviselő-test,ü]et a pályázó vé]_eményét, is
figyelembe véve kezdeményezi jogviszonya áthelyezésseJ.
történő megszüntetését .

A Képvisefő-testület a pályázó vezetői megbizásához
(kinevezéséhez) figyelembe fogja venní Sály Közsé9
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, az intézmény szülői
közösségének és a fe]-kért közoktatási szakértőnek a

véleményét.

Határidő: folyamatos

Fele}ős: Fekete Jánosné polgármester

Egyéb bejelentések:

Hócza József képvisefő: j avaslatot terj esztett efő rende]_etafkotási
tárgyban, amellye1 visszatart,ó hatást tudnának elérni a községben egyes
cselekmények elkövetéséért, .

Dr. Molnár Sándor jegyző: át fogja tekintetní a javaslat,ot, s ugána
táj ékoztatj a a testüfetet, hogy mityen tárgykörben van lehetőség
rendeletalkotásra.

Fekete ,fánosné polgármester: tiszte]-etes úr kereste meg a testü]_etet,,
illetőleg, mint a testüfet képviseJ_etében a poJ_gármestert, hogy
tájékoztatást kérjen arról, hogy hogyan alakul az önkormányzat 2o18. évi
költségvetése, összeállításra került,-e már, elfogadták-e.

Kérdéses vo]_t számára dzt hogy milyen minőségben kér tájékoztatást a
t,isztelet,es Úr. TiszLáződoLL, hogy arról szereLrte tájékozódni, hogy az
egyház részére milyen összegú támogatás kerül e]_kü]_önítésre 2Ot8. évben,
milyen összegű támogatásra számíthat az ünnepi beiktatására szervezett
rendezvény támogatására, s milyen mértékű támogatássa] tudja az
önkormányzat segiteni a gyülekezeti terem udvarán Lévő melléképület
lebontását és a kerítés helyrehozaLa]-át. Ezerl kívül kérése volt, hogy a
fodrászúzletnél févő autóbusz-megállóhely kerüljön áthe}yezésre a katolikus
templom fefső oldalán févő kis kapu mellett févő üres terü]_etre.

KÖzÖlte, hogy egyet}en bejelentést, tud elfogadni, a buszváró-hely
áttelepítése iránti kérelmet, azL, hogy annak milyen eredménfe 1esz, azE



még nem 1ehet tudni. A beadványára a szakhatóságokat megkeresik, akik
véleményezni fogják az autóbusz-megálló áthelyezést. A többi, kÜlÖnféle
támogatásokkal összefüggésben megválaszolta, hosy jeJ_enleg az önkormányzaL
költségvetésében források ezekre a célokra nem állnak rendelkezésre.

a melléképület bonLása, eltakarítása tekinteEében, mive]- a tulajdonjog az

egyházé, az önkormányzat csak bérlő, az egyháznak kell intézkednie, ez az

egy1,áz feladata, kompetenciája. Az önkormányzat a bérteti díjat megfizeti
az éLkező hasznáfatáért.

Szabó Valéria képviselő: a véleménye szerint kÖzmunkásokat lehetne
biztosítani a bont áshoz, ha nem emelné meg az egyház az Önkormányza:L álta1
fizetendő bérleti díjat. Javasolta, hogy kerüljön az egyház támogatásra
azzal, hogy az önkormányzati járművet, autóbuszt biztosítsák számukra egY-

egy rendezvényhez, vagy különböző szervezett programokhoz. Ez is egy

támogatás.

Fekete Jánosné polgármester: Az eqyház képviselŐ-testülete egyenlŐre a

bérleti díj mértékén nem vá]_toztat. Mindig bizLosítják az autóbuszt a

programokhoz.

Tájékoztatta a tisztefetes urat arrőL is, hogy amennyiben, a bérleti díj
megemelésére kerü]_ sor, abban a pillanatban kivonul az Önkormányzat az
étkezőből. Az ebédeféshez az épület csak a minimum feftételeket biztositja.

Az a támogatás, amit tavasztól-őszig mindkét egyháznak biztosít az
önkormányzat költ,ségvetése, nem kevés. Az összes zÖldterÜ]-ettel
kapcsolatosan mindkét egyházná)- a karbantartási munkákat helyettÜk végzi az
önkormányzat.

Az összegyűjtött huf]adék elszá]_fitásáról is gondoskodott az önkormányzat,
egy alka]_ommal száLlitotta e1 Tiszafüredi társaság díjtalanul, a tÖbbí
alkalom 120 e Ftlürítés.

Ha ezeket felszámolja az önkormányzat, ez 1egalább 500 e Ft éves szinten.
Ez az összeg, mellye1 támogatj a az önkormányzat költségvetése az
egyházakat.

Egyedül az autóbuszmegálló átheJ-yezése tárgyában kel1 keze]_ni majd
bejelentését. tuás kérdés, hogy milyen kimenetele ]esz.

Várja a testület véleményét, hogy milyen válassza} szolgáljon mé9

tiszteletes úr szóbeli kéréseire.

Vetró Márta képvisefő: a buszmegállók jó heJ-yen vannak vé}eménye szerínt,
csak a táblát ke]-lene hozzáigazíEani. Élszakai zajokat nem az
autóbuszmegálló-hely eredményezi. Kérését írásban előterjesztheti a

tiszteletes úr.

Fekete .Tánosné polgármester: egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezése
kapcsán tájékoztatta a testületet, a kapott támogatási összeqekrőL.

Dr. Molnár Sándor jegyző: tájékoztatt,a a testü]etet, hogy a Bükkábrányi
Rendőrőrs Parancsnoka Szemán Imre rendőr-afezredes az alábbiakró]-
tájékoztatta: Lakatos Jőzsef fíáva1 gyk. Lakatos JÓzseffel Sály, Kossuth L.



u.137. sz. afatt tartózkodott, ahonnét a közelbe lévő boltba indult gyk.
Lakatos Józsefet megharapta a kutya. Az Úton }évő kutya az utcán volt,
adatgyűjtést végeztek, tanú kutatások, nem sikerült megállapitani a kutya
tulajdonosának személyét. Könnyű testi sértés miatt nem indu]t eljárás. A
kutya tulajdonosa nem állapítható &€§|l veszéLyeztetés kutyáva1
szabálysértés megvalósult. Szabálysértési elj árás megindítását,
kezdeményezLék a Mezőkövesdi Járási Hivatalná1. Jefzésértékke1 fordu]_ a

1egyző felé, hogy Sály Községben kóbor á]-fat okozott sérüfést embernek.

Tiszt:ázni kef]ene első helyen és sürgősen, hogy a kutya veszettség ellen be
van-e oltva.vaqy sem. Ha nincs beoltva, akkor védőoltást kefl kapnia. A
gyermeknek meg ke11 kapnia az o]-tást, hogy nehogy valamilyen tragédia
történjen. Gyermek védőoltását kezdeményezze a védőnő, amennyiben az
szükséges. Dr. Nagy Jánosné kapja meg másolatban a tájékoztatást, hogy a
szükséges lépéseket megtegye.

Feket,e ,Jánosné po]_gármester: ezL a kőr}:Lázi ápolása kapcsán már Lisztázní
kellett vo]_na, a kőrház kötelessége és az eddigiekben eljáró szerveké.

Fekete Jánosné polgármester: a nyí}L ülést 1-1.40 órakor berekesztette.

rr).rCkL*l
Dr. Molnár Sándor I
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Emődi sándor
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