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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

13/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. augusztus 22. 

(csütörtök) napján 15
00

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Önkormányzati Hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor 

alpolgármester, Hermanné Németh Andrea, Kelemen 

István, Kiss Pál, Sáfár Jánosné, Turú Gyula képviselők. 

Filus Jánosné jegyző, 

 

Hiányzik:      - 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A rendkívüli ülés összehívását a 

Társulás által benyújtott pályázathoz szükséges testületi nyilatkozat indokolta. Javasolja a 

„Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása”, valamint az „Izsák-

Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatához önkormányzati nyilatkozat” napirendi 

pontok elfogadását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Hermanné Németh Andrea és Sáfár Jánosné képviselőt 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

 

 

 

1. Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Ujházi Zsolt polgármester 

 

2. Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatához önkormányzati 

nyilatkozat 

Előadó: Ujházi Zsolt polgármester 
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1.) napirend 

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 

 

 

Írásos előterjesztés csatolva. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az írásos előterjesztés kiosztásra került, mivel legközelebb rendes testületi ülésünk csak 

szeptember hónapban lesz, és a második napirendi pont miatt rendkívüli testületi ülést kellett 

összehívnunk, úgy gondoltuk, hogy ezt a témát is tárgyalják a képviselők. Egy pályázat sem 

érkezett, ezért javaslom a pályázat eredménytelenné nyilvánítását. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

64/2013.(VIII. 22.)sz. határozat 

Óvodavezetői pályázat eredménytelenné 

nyilvánítása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői 

munkakör betöltésére kiírt pályázatát érvényes pályázat hiánya miatt eredménytelennek 

nyilvánítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az előterjesztésben leírtak szerint a pályázati eljárás eredménytelensége ellenére, a vezetői 

feladatokat továbbra is el kell látni, ezért javaslom a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerinti megbízást az óvodavezetői 

feladatokra.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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65/2013.(VIII. 22.)sz. határozat 

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 

vezetőjének megbízása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú község képviselő – testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda (Kaskantyú, 

Petőfi u. 2.) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2013. szeptember 01. napjától 2014. 

augusztus 15. napjáig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés 

rendjében foglaltak szerint 

 

Kiss Istvánné 

 

6211 Kaskantyú, Ady Endre u 30. szám alatti lakost, az intézmény óvodapedagógus 

munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza meg. 

Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül 

megállapításra, jelenlegi alapilletménye 174 200 Ft, a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 

200 %-a, jelenleg 40 000 Ft, a területi pótlék a pótlékalap 18 %-a, jelenleg 3 600 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

2.) napirend 

Izsk-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatához 

önkormányzati nyilatkozat 

 

Írásos előterjesztés csatolva. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere eszközparkjának fejlesztésére, informatikai 

korszerűsítésére, melyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 

befogadott, és egyben hiánypótlásra szólította fel a Társulást. A benyújtáskor a pályázathoz 

polgármesteri nyilatkozatokat csatoltak, mely nem elegendő, az előterjesztés szerinti testületi 

döntés becsatolását kérték. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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66/2013.(VIII. 22.)sz. határozat 

Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás 

pályázatához önkormányzati nyilatkozat 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás 

települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere eszközparkjának fejlesztése, informatikai 

korszerűsítési pályázatához nyilatkozik, hogy Kaskantyú Község Önkormányzata által az 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, 

információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési 

koncepciót az önkormányzat ismeri. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 

  

 

 Hermanné Németh Andrea Sáfár Jánosné  

 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő   

 


