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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-án
megtartott rendkívüli üléséről.
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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem

Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt,
képviselő-társaimat.

A polgármester napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Megbízás óvodavezetői feladatok ellátására

Gáncs István
polgármester

2./ Egyebek
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ Megbízás óvodavezetői feladatok ellátására
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az előző ülésen a képviselő-testület elfogadta az óvoda alapító
okiratát, azonban az óvodavezetői feladatokat el kell látnia valakinek. A köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény
lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat nyilvános pályázat kiírása nélkül legfeljebb a
2012/2013. tanév végéig magasabb vezetői megbízást adjon, amennyiben a többcélú intézmény
átszervezésre került. Ennek megfelelően javasolom az eddigi tagóvoda vezető, vagyis Huber
Péterné megbízását 2013. január 1-től 2013. július 31-ig az óvodavezetői feladatok ellátására.
A képviselő-testületnek hamarosan ki kell írni pályázatot ezeknek a feladatoknak az ellátására és
megválasztani az óvodavezetőt 2013/2014-es tanévtől.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
109 /2012. (XII.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.évi
CLXXXVIII. Törvény 2.§.(5) bekezdés alapján Huber Péterné Tengelic Munkácsy u.15 szám
alatti lakost 2013. január 1. napjától 2013. július 31. napjáig megbízza a Tengelici Mézeskalács
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.
Határidő: 2013.január 1.
Felelős: polgármester

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
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Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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