
 

 

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 27-i 
  rendkívüli  nyílt ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai 

           Erzsébet képviselık 
  Hegedős László jegyzı 
  Gál Attiláné igazgatási csoportvezetı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt és Gál Attiláné 
igazgatási csoportvezetıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja.  
 
Napirendi pontoknak az alábbiakat javasolja: 
 
1. Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói 

pályázat kiírására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
2. Elıterjesztés az óvodai felvételi körzethatárokról 

Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
Megkérdezi, van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói 
pályázat kiírására 
 
Rédai János: lejár az intézményvezetı megbízatása és pályázatot kell kiírni. Itt határidık 
vannak, és ezért kell ebben a hónapban a testületeknek megtárgyalni a pályázati kiírást. 
 
Hegedős László: kérdése, melyet fel kell tenni a fegyverneki Önkormányzatnak, tudomása 
szerint Kuncsorbán és Örményesen nincs szolgálati lakás, abban az esetben javasolja 
beletenni a juttatásokba a szolgálati lakást, ha Fegyvernek tud biztosítani. Az értesülteknél 
Fürj Jánosné már polgármester és az igazgatási csoportvezetı is kerüljön az értesültek közé. 
 
Bana Lajosné Fegyvernek tud szolgálati lakást biztosítani. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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19/2013.(III.27.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói pályázat kiírásáról  
 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete, Örményes Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete és Kuncsorba Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
23. § (2) bekezdése és ennek végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. 
rendelet értelmében az alábbi pályázatot írja ki: 
 
• Munkahely: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Fegyvernek, Felszabadulás út 173.  
• Beosztás: igazgató 
• Megbízás idıtartama: 5 év, 2013. július 1-tıl 2018. június 30-ig.  
• A megbízás feltételei: 

- legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai 
képesítést igénylı, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén 
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és 

- az intézményben fennálló határozatlan idıre szóló kinevezés 
- elınyt jelent már meglévı szociális szakvizsga 

• Juttatások: 
- a Kjt. besorolás szerinti alapilletmény + vezetıi pótlék 250 %, 
- szükség esetén szolgálati lakás. 

• A pályázathoz mellékelni kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát 
- vezetési programot 
- a végzettséget igazoló oklevél másolatot 
- erkölcsi bizonyítványt. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtıl számított 30 nap. 
 
Az elbírálásának határideje: 2013. június 30.  
 
A pályázat benyújtásának helye: Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 
 
A pályázati kiírást az Emberi Erıforrások Minisztériuma lapjában kell közzétenni. 

 
Errıl értesül: 
1.) Képviselı-testület tagjai      helyben 
2.) Rédai János polgármester     helyben 
3.) Tatár László polgármester     Fegyvernek 
4.) Fürj Jánosné  polgármester     Örményes 
5.) Hegedős László jegyzı     helyben 
6.) Buzás Istvánné dr. jegyzı     Fegyvernek 
7.) Gál Attiláné igazgatási csoportvezetı   helyben  
8.) I r a t t á r 
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II. Napirend:  
Elıterjesztés az óvodai felvételi körzethatárokról 
 
Rédai János A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint a gyermeket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében lakik vagy ahol szülıje dolgozik. Ezért a fenntartónak meg kell állapítania és 
közzé kell tennie az óvodai felvételi körzethatárokat. Településünk esetében egyszerő a 
Képviselı-testület dolga, hiszen egyetlen óvoda mőködik, a Tiszavirág Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Kuncsorbai Telephelye. Ezért az óvodai felvételi körzethatár megegyezik 
a község közigazgatási területével.  
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
20/2013.(III.27.)) önkormányzati határozat 
Óvodai felvételi körzethatárokról 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Kuncsorbai Telephelyének felvételi körzethatárát Kuncsorba 
község teljes közigazgatási területében határozza meg. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Rédai János polgármester 
 

 
Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester         helyben 
Képviselı-testület tagjai        helyben 
Hegedős László jegyzı         helyben 
Búzás Istvánné dr. jegyzı        Fegyvernek 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde    székhelyén 
Irattár 

 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 10 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/       /: Hegedős László :/ 
    polgármester        jegyzı 


