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Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületeinek, 2013. október 30-án 13 30 órai kezdettel megtartott e g y ü t t e s képviselő-testületi
üléséről.
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Meghívott:
dr. Kiss Melinda, Kiskunmajsa Járási Hivatal vezető
Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés 1. napirendi
pontja az Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázat visszavonása.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavaz és tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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Napirendi pontok:
1.

Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb
vezetői pályázat
(Szóbeli előterjesztés)

2.

Egyebek.

Előadó
Nagy András
Jászszentlászló
polgármestere

1. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázat
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Képviselő-testülete a 110/2013. (VI. 24.)

határozatával az Intézményvezetői pályázat kiírásáról döntött.
A határozat tartalma az alábbi volt:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szent László Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó, a határozat 3. sz. mellékletét
képező pályázati felhívást.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkérik a jegyzőt a pályázati
felhívás Oktatási és Kulturális Közlönyben, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv internetes oldalán (www.nki.gov.hu), Jászszentlászló község internetes honlapján,
valamint a Kunsági Hírlapban történő közzétételre.
A beérkező pályázatok szakértői véleményezésével kapcsolatban a szakértők személyéről
később dönt a képviselő-testület.
A pályázat közzététele a határozatban megjelölt fórumokon, az eltérő megjelenési időpontok
miatt nem fedi le teljesen a jogszabályi előírásokat. A pályázati időtartam alatt, ezen határidők
miatt nem tudott megjeleni a pályázat az Oktatási és Kulturális Közlönyben, ezért a
képviselő-testület a pályázati kiírás visszavonásáról dönt. A továbbiakban a Társulási Tanács
változatlan formában és tartalommal, a határidők értelemszerű átdolgozásával újból kiírja a
magasabb vezetői pályázatot.
Javasolja a Képviselő-testületeknek, hogy a Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény magasabb
vezetői pályázatát vonja vissza.
Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírást Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
írta ki, ezért a döntést most csak Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kell, hogy
megszavazza.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

140/2013. (X. 25.) határozat (Jászszentlászló)
Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázat
visszavonása
Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

a

Szent László Óvoda és Bölcsőde Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
szám alatti intézmény magasabb vezetői pályázati kiírását
visszavonja.

A

pályázati

felhívás

újbóli

kiírásáról

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása –
Társulási Tanácsa dönt.
Felelős: Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a Szent László Óvoda és
Bölcsőde intézmény magasabb vezetői pályázat kiírásáról szóló tájékoztatást határozat hozatal nélkül
tudomásul vette.
2./ Napirendi pont
Egyebek
Nagy András – polgármester – az Egyebek napirendi pontban megtárgyalandó kérdés nem merült
fel.
Mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Jászszentlászló polgármestere

Csontos Máté
Móricgát polgármestere

Valentovics Beáta
jegyző

3

