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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021.szeptember 21-én tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter                    

                       Nagy András                képviselők 

                       Kundra Erika                jegyző                

                       Bábel Zoltánné            óvoda-bölcsőde intézményvezető 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Polyák Csaba képviselő jelezte 

távolmaradásának okát, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 fő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Halupka Miklós és Bernát István Jánosné képviselőt javasolja, 

melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontra.  

 

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúan megszavazta. 

 

 

N a p i r e n d: 1.) Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetésére    

                              megbízás 

                             Előadó: Polgármester 

                            

 

I.Napirendi pont tárgya: Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde    

                       intézményvezetésére megbízás 

                                      (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: A napirendi pont első részére zárt ülést rendelek el Bábel 

Zoltánné a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének írásos nyilatkozata 

alapján.  

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 

A zárt ülést követően Bábel Zoltánné intézményvezető elhagyta az üléstermet.  
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Képviselő-testület zárt ülést bezárva tovább folytatja munkáját. 

 

Hmiró Ferencné óvónő megérkezik az ülésre.  

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Hmiró Ferencné óvónőt, az óvoda volt vezetőjét, 

akivel már előzetes egyeztetéseket folytattak a kibővült intézmény vezetésével kapcsolatban. 

Hmiró Ferencné nyilatkozta, hogy az intézményvezetői megbízást elvállalja, október 16-tól 

2022.június 30-ig. 

Az intézményvezetői álláshelyre januárban tervezi a pályázat kiírását. 

A képviselőkkel közösen kéri, hogy aki vezető-helyettes lesz, attól elvárják, hogy az a vezetői 

álláshelyre is benyújtsa majd pályázatát. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2021.( IX.21.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására-a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999.évi XXXIII törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kor. rendelet 24.§ (1) 

bekezdése értelmében- megbízást ad Hmiró Ferencné részére 2021.október 16 naptól 

2022.június 30. napig terjedő időtartamra. 

 

53/2021.( IX.21.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde intézménye intézményvezetői állására a 2011.évi CXC tv.67.§ 

rendelkezéseinek megfelelő pályázatot ír ki, az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Határidő: pályázat közzétételére: 2022. január 30. 

Felelős: jegyző 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli 

testületi ülést bezárta. 

 

 

                                                                 Kmft 

    

 

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

       

      Halupka Miklós                                                            Bernát István Jánosné                                                                                                                                                                                                                                         

      jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


