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JEGYZİKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. május 5-én megtartott ülésérıl

Határozat száma
16/2012.(V.05.)
17/2012.(V.05.)

Tárgy
Iskola igazgatói állás betöltésére érkezett
véleményezése
Óvodavezetıi állás betöltésére érkezett
véleményezése

pályázat
pályázat
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5/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. május 5én 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája, Recsk, Hunyadi út 87.
Jelen vannak: Farkas Dezsı

elnök

Burai József

elnök helyettes (képviselı)

Farkas Csaba

képviselı

Farkas Dezsı RNÖ elnök:
Köszönti a megjelenteket képviselıket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 3 fıvel jelen
van, így az ülés határozatképes s azt megnyitja.
Baranyi Géza képviselı távollétét bejelentette.
Jegyzıkönyv hitelesítınek felkéri Burai József és Farkas Csaba képviselıket.
Egy napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, mely a következı:

NAPIRENDEK:
1. Iskolai igazgatói állás betöltésére érkezett pályázat véleményezése
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
2. Óvodavezetıi állás betöltésére érkezett pályázat véleményezése
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
3. Egyebek

Farkas Dezsı elnök:
Ismerteti az ülés napirendi pontját.
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal egyhangúan egyetértett a napirend
megtárgyalásával.
NAPIREND 1./

Iskolai igazgatói állás betöltésére érkezett pályázat véleményezése
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Ismerteti, hogy Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 20/2012.(III.19.)
Önkormányzati Határozatában foglaltak alapján - a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján - pályázatot hirdetett a Jámbor Vilmos Általános
Iskola igazgató beosztás betöltésére.
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Az intézmény vezetıi álláshelyre Hollóné Bódi Katalin érvényes pályázatot nyújtott be,
amelyet a Recski Roma Nemzetiségi önkormányzatnak lehetısége volt megismerni.
Az intézményvezetıi álláshelyére benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatnak véleményt kell nyilvánítani.
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, a vezetési programot.
Elmondja, hogy Hollóné Bódi Katalin pályázó jelenleg is betölti ezt a munkakört.
Elkötelezett vezetınek ismerték meg, mind a munkáját tekintve mind a gyerekek irányában.
Kapcsolata gyerekekkel közvetlen, bármilyen problémával fordulhatnak hozzá. A szülık elıtt
is mindig „nyitva” áll az igazgatói szoba ajtaja.
A tanulók második otthonuknak tekintik az intézményt. Szabad idejükben is sokat
tartózkodnak ott, értelmes, tudásukat is gyarapító elfoglaltságokat találva.
A pályázó igazgatói ciklusa alatt sokat javultak az iskola tárgyi feltételei a nyertes
pályázatoknak köszönhetıen is. Folyamatosan törekszik arra, hogy az intézmény hírnevét
gyarapítsa, az esetleges hiányosságokat pótolja, a hibákat javítsa. Partnernek tekinti a szülıket
és a gyerekeket is.
Személyét és programját elfogadja, pályázatát a javasolja támogatni.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, hogy aki támogatja Hollóné Bódi Katalin
pályázatát, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta és támogatja
Hollóné Bódi Katalin pályázatát.
16/2012.(V.05.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata véleményezte a
Jámbor Vilmos Általános Iskola igazgató beosztás betöltésére érkezett
pályázatot. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, melyet a
Képviselı-testület megismert.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hollóné Bódi Katalin pályázó
személyét és programját elfogadja, pályázatát egyhangú szavazattal
támogatja.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Farkas Dezsı elnök
NAPIREND 2./

Óvodavezetıi állás betöltésére érkezett pályázat véleményezése
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Ismerteti, hogy Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 19/2012.(III.19.)
Önkormányzati Határozatában foglaltak alapján - a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján - pályázatot hirdetett a Csengıvár Óvoda
óvodavezetı (magasabb vezetı) beosztás betöltésére.
Az intézmény vezetıi álláshelyre 3 db érvényes pályázat érkezett be - Fásiné Fodor Katalin,
Magdáné Harangi Judit, Borosné Kollár Mária személyektıl - amelyeket a Recski Roma
Nemzetiségi önkormányzatnak lehetısége volt megismerni.
Az intézményvezetıi álláshelyére benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatnak véleményt kell nyilvánítani.
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Fásiné Fodor Katalin pályázatára vonatkozóan elmondja, hogy széleskörő helyi kapcsolati
tıkével rendelkezik, ismeri a dolgozókat, van tapasztalata ennek az intézménynek a
vezetésében. Jelenleg megbízott vezetıként végzi munkáját. Nagy szakmai tapasztalattal,
folyamatos önképzéssel áll az óvoda élén. Pályázata alaposan átgondolt, részletes, mindenre
kiterjedı, szakmailag megalapozott. A jövıbe tekintı, szinten tartó mely egyben elıirányozza
az intézmény folyamatos fejlıdését.
Magdáné Harangi Judit pályázatára vonatkozóan elmondja, hogy 1985-tıl dolgozik óvoda
pedagógusként a recski óvodában. Közismert, hogy a gyermekekkel, szülıkkel, a település
más intézményeivel kapcsolata jó. Ismeri a helyi társadalmi, szociális problémákat, melyek
megoldását fontosnak tartja. Vezetıi munkakört még nem töltött be, ilyen jellegő
tevékenységét nem ismerik.
Borosné Kollár Mária pályázata megfelel a tartalmi és formai követelményeknek. Alapos,
részletes, mindenre kiterjedı.
Azonban a pályázóval szemben javasolja elınyben részesíteni a jelenleg is vezetıi megbízást
betöltı óvoda pedagógust.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, hogy aki támogatja Fásiné Fodor Katalin
pályázatát, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta és támogatja Fásiné
Fodor Katalin pályázatát.
17/2012.(V.05.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata véleményezte a
Csengıvár Óvoda óvodavezetıi beosztás betöltésére érkezett pályázatot.
A pályázati kiírásra három pályázat érkezett, melyet a Képviselı-testület
megismert.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a három pályázó közül Fásiné
Fodor Katalin pályázó személyét és programját elfogadja, pályázatát
egyhangú szavazattal támogatja.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Az ülésen egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszönte a részvételt és az ülést
15,30 órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

