
 1 

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
Szám: 120- 40/2011.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi  
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án 18 
órakor kezdődött nyilvános együttes üléséről. 

 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
      8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről: Szentes László polgármester 
            Csikós Csaba alpolgármester 
            Fekete Gézáné képviselő 
             
 
Németh Rita és Tobak Ferenc képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
                           Csőbör Károly polgármester 
       Szente Kálmán alpolgármester 
         Németh Béla képviselő 
         
 
Valente József és Varga Tibor képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték. 
 
Meghívottak:       Varga Mónika óvodavezető 
         Molnár Katalin óvónő  
    
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 

    Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
          
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 2 fő és a polgármester 
megjelent. 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
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határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 2 fő és a polgármester 
megjelent. 
 
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta. 
 
Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán 
alpolgármestert és Németh Béla képviselőt.      
       
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását. 
 
A javaslatot Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Csőbör Károly polgármester a fentiekre tekintettel javasolta a napirend 
elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Óvodavezetői pályázat elbírálása 
           Előterjesztő: Szentes László polgármester 
               Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester megkérdezte a jelenlevő Varga Mónika pályázót, 
hogy hozzájárul-e ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához? 
 
Varga Mónika pályázó hozzájárult pályázatának nyilvános ülésen történő 
tárgyalásához. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Tájékoztatásképpen 
elmondta, hogy az óvodavezetői beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra két 
pályázat érkezett, mind a két pályázat a pályázati kiírásnak megfelelt, viszont az 
egyik pályázó a pályázatát visszavonta.  
Kérdezte a jelenlévő Varga Mónika pályázót, hogy kívánja-e a beadott pályázatát 
kiegészíteni. 
 
Varga Mónika pályázó nem kívánta kiegészíteni a benyújtott pályázatát. 
 
Németh Béla képviselő kérdezte, hogy miért vonta vissza a másik pályázó a 
pályázatát? 
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Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a másik pályázó levelet 
írt, melyben bejelentette a pályázatának visszavonását. 
Elmondta, hogy az alkalmazotti-, a nevelőtestületi- és szülői szervezet is támogatta 
Varga Mónika pályázatát. 
 
Németh Béla képviselő megköszönte az óvodavezető eddig végzett munkáját. 
 
Szentes László polgármester elmondta, az önkormányzatok nehéz anyagi 
helyzetére való tekintettel voltak kisebb véleménykülönbségek az önkormányzatok és 
az óvoda tekintetében, viszont kiemelte, az eddigi együttműködést is, valamint 
emberileg is megfelelőnek tartja az óvodavezetőt.  
 
Varga Mónika óvodavezető köszönetét fejezte ki. 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta Varga Mónika pályázó 
vonatkozásában a határozati javaslatot.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta.  
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

74/2011. (VI. 23.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, figyelemmel a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban Kjt.) 23. § (2) bekezdésében foglaltakra és a társulási 
megállapodás II./1. pontjában biztosított véleményezési jogát 
gyakorolva, egyetért: 
 – Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületével közös 
fenntartásban lévő Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága (8351 
Sümegprága, Rákóczi u. 38.) intézménnyel határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban álló   
Varga Mónika 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 46. szám alatti lakos 
óvodapedagógus részére 2011. augusztus 16-tól 2016. 
augusztus 15-ig terjedő időtartamra – 5 nevelési évre – 
magasabb vezetői megbízás adásával;  
-   a magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy nevezett a kinevezés  
     szerinti (óvodapedagógus) munkaköre mellett – látja el a magasabb  
     vezetői beosztásból eredő feladatait;  
- Varga Mónika havi bruttó illetményének a Kjt. szerinti besorolása 

alapján, e jogszabályban meghatározott garantált illetménnyel 
azonos összegben történő megállapításával; 

- az óvodavezetői megbízás időtartamára a Kjt. 70. § (1) bekezdése 
értelmében magasabb vezetői pótlék biztosításával a (2) bekezdés 
a) pontjában foglaltak alapján, melynek mértéke a pótlékalap 200 
%-a.  

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal  
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Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta Varga Mónika pályázó 
vonatkozásában a határozati javaslatot. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta.  
   
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  

68/2011. (VI. 23.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban Kjt.) 23. § (2) bekezdésében foglaltakra – Bazsi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületével egyetértésben, a közös 
fenntartásban álló – Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága (8351 
Sümegprága, Rákóczi u. 38.) intézménnyel határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban álló   
 
Varga Mónika 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 46. szám alatti lakos 
óvodapedagógus részére 2011. augusztus 16-tól 2016. 
augusztus 15-ig terjedő időtartamra – 5 nevelési évre – 
magasabb vezetői megbízást ad.  
  
A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy nevezett a kinevezés  
szerinti (óvodapedagógus) munkaköre mellett – látja el a magasabb  
vezetői beosztásból eredő feladatait. 

 
A Képviselő-testület  
 
a) Varga Mónika havi bruttó illetményét a Kjt. szerinti besorolása 
alapján, e jogszabályban meghatározott garantált illetménnyel azonos 
összegben állapítja meg; 
b) az óvodavezetői megbízás időtartamára a Kjt. 70. § (1) bekezdése 
értelmében magasabb vezetői pótlékot biztosít a (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján, melynek mértéke a pótlékalap 200 %-a.   
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 15.  

 
Szentes László polgármester és Csőbör Károly polgármester gratuláltak 
Varga Mónika óvodavezetőnek a kinevezéséhez. 
 
A Képviselő-testületek tagjai, valamint a jelenlevők szintén gratuláltak az 
óvodavezetőnek. 
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Varga Mónika óvodavezető megköszönte a képviselő-testületeknek a gratulációt, 
és elmondta, reméli, hogy a további közös munka ugyanolyan gyümölcsöző lesz, 
mint az eddigi. A megszokott színvonalon fogja vezetni az óvodát. 
Jelezte, hogy e hét szombaton reggel fél kilenctől társadalmi munkát szerveznek az 
udvari játékok javítása érdekében. Kérte a képviselő-testületek segítségét is ebben. 
Elmondta, hogy Bernáth Balázs bazsi lakos felajánlott rengeteg faanyagot, csavart és 
természetesen a részvételét is munkákban. Ásásban, falécek pótlásában, festésben 
kérte a segítséget, és megköszönte azt. 
 
Szentes László polgármester elmondta, egyeztetni fognak, és amennyiben a 
képviselő-testület egyetért, a közfoglalkoztatás keretében biztosan 1-2 nap 
munkavégzést is fel tudnak ajánlani. 
 
Csőbör Károly polgármester szintén felajánlotta a segítséget. 
 
Varga Mónika óvodavezető elmondta, a későbbiekben is jól jön az 1-2 órás 
segítség, például a padok festésénél. 
 
Az együttes ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester az ülést 18 
óra 16 perckor bezárta. 
 
 
     K.m.f. 
 
 
Csőbör Károly sk.   Vincze József Ágostonné dr. sk.       Szentes László sk. 
polgármester        körjegyző                          polgármester 
         
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
Németh Béla sk.       Szente Kálmán sk. 
  képviselő                                        alpolgármester 
 
 
 
 


