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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 12/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 

8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (9173 Győrladamér, Szent 

István u. 41.) megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 Jelen vannak:  Kettinger János   polgármester    (8:00) 

   Kiss Sándorné   alpolgármester (8:00) 

   Vargáné Molnár Márta képviselő  (8:00) 

   Őrfi Mária   képviselő  (8:00) 

   Ponty István   képviselő  (8:00) 

Szabó István Balázs  képviselő  (8:00) 

 

Igazoltan távol van: Gorgosilits Márta képviselő 

Meghívottként jelen van: 

Kelemen Dóra          kirendeltség-vezető (8:00)  

Vargáné Madarász Valéria    (8:00) 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 
 

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent 

képviselőtársait, kirendeltség-vezető asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból 

6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

Kettinger János polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, kéri, hogy azt 

a mai munka alapjául fogadja el a testület. 
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Javasolt napirendi pontok: 

 
1. Óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

2. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

3. Kérdések, interpellációk 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

56/2015. (VIII.31.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.08.31. napján megtartott 

rendes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

2. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

3. Kérdések, interpellációk 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
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Kettinger János polgármester: Az óvodavezető vezetői megbízása 2015. július 31-én 

lejárt. A pályázati kiírást a jogszabályi előírásoknak eleget téve közzétettük. A 

benyújtási határidő lejártáig 1 pályázat érkezett. Vargáné Madarász Valéria a korábbi 

óvodavezetőé, aki hozzájárult a pályázatának nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. A 

pályázat formai szempontból megfelelő, azonban a pályázó nem rendelkezik a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) b) bekezdésében meghatározott 

intézményvezetői szakképzettséggel. 

A pályázatot, a pályázatban ismertetett vezetési programot az Óvoda nevelőtestülete, a 

szülői szervezet és az alkalmazotti közösség véleményezte. Mindhárom szervezet 

támogatja a pályázót. 

A képviselő-testület által létrehozott 6 fős előkészítő bizottság a pályázat 

áttanulmányozását követően kialakította szakmai véleményét. Az előkészítő bizottság 

véleménye az, hogy a pályázat kiírója a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. 

A Bizottság arra tett javaslatot, hogy a pályázó egy nevelési évre kapjon megbízást. 

Jogszabály alapján az intézményvezetői megbízás utolsó napja július 01. és augusztus 

15. közötti napra kell essen. 

A pályázónak tegyük fel kérdéseinket. 

Ponty István képviselő: A nevelő testület fejlesztése címszó alatt a kollégái képzéséről 

beszél. Az Ön képzettsége nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Van-e 

hajlandóság az Ön részéről arra, hogy elvégezze ezt a képesítést. 

Vargáné Madarász Valéria pályázó: Én rendelkezem szakvizsgával, de nem 

intézményvezetői képzettséggel. A győri Gárdonyi Iskolában indul a képzés, elvileg 

egy éves. De ennek anyagi vonzata van, ami nem kevés. Nem zárkózom el a tanulás és 

a továbbképzés elől. Ez kb. 140.000,- Ft/félév. 

Ponty István képviselő: A vezetői pótlék összege mennyi havonta? 

Vargáné Madarász Valéria pályázó: Bruttó 80.000,- Ft havonta. 

Őrfi Mária képviselő: A testület is hozzájárulhatna a képzés költségeinek viseléséhez. 

Kettinger János polgármester: Megkérem Vargáné Madarász Valéria pályázót, hogy a 

Képviselő-testület döntésének meghozataláig szíveskedjen elhagyni az üléstermet. 

Vargáné Madarász Valéria pályázó a Képviselő-testület döntésének meghozataláig 

elhagyta az üléstermet 

Kettinger János polgármester: Javaslom, hogy a pályázatot nyilvánítsuk 

eredménytelennek, és a jelenlegi vezető két évre történő megbízásáról döntsünk. 
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Kelemen Dóra kirendeltség-vezető: Ismerteti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98.§ (18) bekezdését, mely szerint: „ha az intézményvezetői megbízásra 

irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem 

rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló 

intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői 

megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és 

megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. 

Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel 

meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően 

az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.” 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja.  

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

57/2015. (VIII.31.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja.  
 

Határidő:  azonnal 
 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ideiglenes ellátásával 2015. szeptember 01. napjától 2017. 

augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra Vargáné Madarász Valéria 9029 Győr, Szabadság u. 36. 

sz. alatti lakost bízza meg. Illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi bruttó 397.800,- Ft-ban 

állapítja meg a következő részletezés szerint: 

Garantált illetmény:     314.924,- Ft 

Magasabb vezetői pótlék (illetményalap 50%-a):   82.875,- Ft  

Illetmény kerekítve:     397.800,- Ft  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a vezetői megbízást készítse elő, és gondoskodjon 

annak a Magyar Államkincstár felé történő megküldéséről.  
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

58/2015. (VIII.31.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ideiglenes ellátásával 2015. szeptember 01. napjától 2017. 

augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra Vargáné Madarász Valéria 9029 Győr, Szabadság u. 36. sz. 

alatti lakost bízza meg. Illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi bruttó 397.800,- Ft-ban 

állapítja meg a következő részletezés szerint: 

Garantált illetmény:     314.924,- Ft 

Magasabb vezetői pótlék (illetményalap 50%-a):   82.875,- Ft  

Illetmény kerekítve:     397.800,- Ft  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a vezetői megbízást készítse elő, és gondoskodjon 

annak a Magyar Államkincstár felé történő megküldéséről.  
 

 

Határidő:  azonnal 
 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

Vargáné Madarász Valéria pályázó visszaérkezett az ülésterembe. 

Kettinger János polgármester: Ismerteti a testület döntését a pályázóval. A képviselő-testület 

egyhangúlag a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította. A testület egyhangúlag úgy 

döntött, hogy a győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ideiglenes 

ellátásával 2015. szeptember 01. napjától 2017. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra Önt 

bízza meg. Illetményét– pótlékokkal együtt – összesen havi bruttó 397.800,- Ft-ban állapítja 

meg.  

Vargáné Madarász Valéria pályázó: Köszöni a bizalmat. Beiratkozik az intézményvezetői 

képzésre. 

 

 

2. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Az Egészségház tervezett helyéhez (győrladaméri 292 hrsz) 

területet kellene vásárolni még a 293 hrsz-ú területből. Megbeszéli a tulajdonossal, és 

megnézi pontosan mennyi területre van szükség, és akkor a következő ülésen kellene 

területvásárlási szándékról dönteni. 
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3.Napirendi pont 

Kérdések, Interpellációk 

Kérdés nem volt. 

Kettinger János polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a 

Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 8.45 órakor bezárja. 

  

K.m.f. 

 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


