
KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
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Szám: Krs/782-4/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó
Társulása 2018. június 27-én 09:30 órakor megtartott társulási üléséről.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) 
                         hivatali helyisége

Jelen vannak:  
Horváth Dezső elnök
Kardosné Csaba Gyöngyi tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva                     jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Meghívott:
Velláné Kondor Katalin pályázó

A jegyzőkönyvet készítette:   Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső,  elnök: Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Társulási  Tanács
határozatképes, mind a 2 tag jelen van. 
Javasolja  a  meghívó  szerinti  napirendi  pont  elfogadását.  Aki  a  napirendi  pontot  el  tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Tárulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

15/2018. (VI. 27.) HATÁROZATA

A 2018. június 27-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról
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Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2018.  június  27-i
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 

1.) Óvodavezetői  állásra  érkezett  pályázat  elbírálása,
intézményvezetői megbízás adása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

1.) Óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása, intézményvezetői megbízás
adása

Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta. 2018. július 31-el lejár a jelenlegi
óvodavezető  vezetői  megbízása,  ezért  kiírták  a  pályázatot.  Az  álláshelyre  egy  pályázat
érkezett, Velláné Kondor Katalin jelenlegi óvodavezető részéről. A korábban megválasztott
Pályázatbíráló Bizottság a tegnapi napon ülésezett, ahol megtárgyalta a benyújtott pályázatot,
a pályázót meghallgatták és végül is támogatásra javasolják a pályázó elfogadását. A maga
részéről is támogatja Velláné Kondor Katalin pályázatának elfogadását és gratulál neki. 

Velláné  Kondor  Katalin,  óvodavezető,  pályázó:  Örömmel  tájékoztatja  a  Társulási
Tanácsot, hogy körzethatáron kívülről érkezik egy gyermek szeptembertől az óvodába, akinek
van egy kistestvére, aki szintén majd ide fog jönni. Így igaz csak 2 fővel, de legalább bővül a
csoportlétszám.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: A  pályázati  anyaggal  kapcsolatban
elmondja,  hogy  a  szükséges  javaslat  megérkezett  a  Szülői  Munkaközösségtől  is,  amely
támogató javaslat, a pályázó megbízását és kinevezését támogatásra javasolták.

Horváth Dezső, elnök:  Kérdezi a megjelenteket, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Horváth  Dezső,  elnök: Amennyiben  nincs,  javasolj,  hogy  döntsenek  a  pályázati  eljárás
eredményességéről,  valamint  Velláné Kondor Katalin  pályázatnak elfogadásáról  és vezetői
kinevezéséről  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint.  Aki  el  tudja  fogadni,  kézfeltartással
szavazzon.
 
Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  2  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 
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Óvodavezető kinevezéséről 

Kővágóörs  és  Kékkút  Községek  Óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Tanácsa  megállapítja,  hogy az  óvodavezető  munkakör  betöltésére  kiírt  pályázati
felhívásra benyújtott pályázat érvényes és ezért a pályázati eljárás eredményes volt. 

A Társulási  Tanács  a pályázat  alapján Velláné Kondor Katalin  (anyja neve: Páros Mária,
születési  helye,  ideje: Tapolca,  1968. június 22., Lakcíme: 8256 Ábrahámhegy,  Patak utca
40.) pályázatát támogatja és 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő 5 éves
időtartamra  a  Kővágóörsi  Napközi  Otthonos  Óvoda  óvodavezetői  feladtok  ellátásával
megbízza.
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:Nkt.) 65. §
(1) és (2) bekezdésének b) pontja alapján.  

Illetménypótlékok:
  - Magasabb vezetői pótlék az Nkt. 65. § (2) bekezdésének b) pontja és a 8. melléklet
alapján.                   

A Képviselő-testület felkéri a Társulás elnökét a kinevezés aláírására. 

Felelős: Horváth Dezső, Társulás elnöke
Határidő: 2018. augusztus 1.

Horváth  Dezső,  elnök: kérdezi,  hogy  a  napirendek  után  van-e  valakinek  közérdekű
bejelenteni valója?

Bejelentés nem hangzott el. 

Amennyiben  nincs,  megköszöni  a  részvételt  mindenki  részéről  és  az  ülést  09:37  órakor
bezárja.

Kmf.

  
               Horváth Dezső                                                                 Kardosné Csaba Gyöngyi
       Társulási Tanács Elnöke                                                            Társulási Tanács Tagja
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