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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. július 28—án
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének 2014.július 28 -i

üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester
Berki András képviselő
Dr.Brumár Mihály képviselő
Haj dara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNO elnök

Tóth Tihamér alpolgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat, megállapítja, hogy
az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő—testületi ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitelesítőnek Haj dara Roland és Horváth Zoltán
képviselőket javasolja kijelölni , majd előterjeszti az ülés napirendjét.
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő—testül tagj ai
egyhangúlag elfogadják.
Az ülés napirendje:
l./ Közmunka foglalkoztatás kérdéseinek egyeztetése
2./ Augusztus 20-i rendezvény előkészítése

3./ Karancssági Kerekerdő Óvoda vezetői állás meghirdetése
4./ Egyéb aktuális ügyek

l./ Közmunka foglalkoztatás kérdéseinek egyeztetése

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
A jegyző ismerteti, hogy a Nógrád Megyei Korrnányhivatál Salgótarjáni Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály 2015. június 25-én tájékoztatást küldött hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási program indítása tárgyában. A támogatás időtartama legkorábban 2015.
07.15-2015. 11.30. közötti időszak. A támogatás mértéke 85% bérköltség támogatás, 10 %
közvetlen költség támogatás. A levélben tájékoztattak arról, hogy nagy értékű tárgyi eszköz
beszerzés nem lehetséges és a már megállapított támogatások hosszabbítására nincs lehetőség.
A tájékoztató mellékletét képezi az engedélyköteles nyilatkozat, a munkaerő igény névsorral,
a banki aláírás bejelentő karton hitelesített másolata, törzskönyvi kivonat. A
közfoglalkoztatási programhoz való csatlakozás határideje 2015. augusztus 3-a..
Tőzsér Dezső alpolgármester hozzászólásban elmondja, hogy a Képviselő társakkal együtt
összeállítottak egy névsort, amelyen húsz személy szerepel. Úgy gondolják, hogy Karancsság
településen jelenleg ők a legrászorultabbak. A közfoglalkoztatásban való részvételük jelentős
anyagi és mentális segítséget jelentene számukra. Kéri, hogy olvassák fel a húsz nevet. A
beadási határidő elég rövid, kéri a képviselő-testület mielőbbi döntését ebben az ügyben.

Tóth Tihamér polgármester a névsor ismertetését követően elmondja, hogy a
közfoglalkoztatást jelenleg húsz fővel nem kívánja bővíteni. Azt szeretné, hogy olyan
személyek kerüljenek közfoglalkoztatásba (megközelítőleg 5-6 fő), akik teljesen ellátatlanok,
sem szociális ellátásban, sem egyéb juttatásban nem részesülnek. Ebben kéri a munkatársak
segítségét, állítsák össze az 5-6 fős névsort és a valóban rászoruló személyek legyenek
foglakoztatva. Tudomása szerint a húsz személy közül már több elhelyezkedett, ezt is le kell
ellenőrizni. Kéri, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos döntésre a
pontos információk összegyűjtése után kerüljön sor.

2./ Augusztus 20-i rendezvény előkészítése

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Tóth Tihamér polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az augusztus 20—i
rendezvényeket az alábbiak szerint tervezi : Augusztus 20-án az egyházi programokhoz
(szentmiséhez, kenyérmegáldáshoz) kapcsolódunk. Augusztus 21-én, az I. István Általános
Iskola hátsó udvarán és a sportpályán tervezek kulturális programokat, gyermekek részére
arcfestést és sportfoglalkozást. Mindenkit, akit részt vesz a programokon, megvendégeljük
egy tányér meleg étellel, ezért meg kell szervezni a főzést is. Várom a képviselő társaim
javaslatát.
Haj dara Roland képviselő megkérdezi, mennyi a keret?
Tóth Tihamér polgármester válaszában elmondja, 400-500 e Ft, ebből kell megoldani a
tervezett programokat.
Tőzsér Dezső alpolgármester :A főzéssel kapcsolatban időben és körültekintetően
szervezzünk, mivel ez gondos előkészítést igényel. A programok lebonyolításába vonjuk be a
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, nekik is lehetne egy önálló programblokkjuk.
Horváth Zoltán képviselő: Különleges programnak találom a karancssági öregfiúk labdarúgó
mérkőzést, ilyen már nagyon régen volt településünkön.
3./ Karancssági Kerekerdő Óvoda vezetői állás meghirdetése

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Köröskényi Péter jegyző
Ajegytő tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Karancssági Óvoda vezetője 2015.
december 2—án a nők 40 év igazolt jogosultsági idővel teljes értékű öregségi nyugdíjba vonul.
Jelenleg a felmentési idej ét tölti. Ezért az intézményvezetésére a magasabb vezetői
megbízásra pályázatot kell kiírni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: th.) 67. § (7) bekezdése értelmében.
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás és a döntést nem átruházható
hatáskörként a Képviselő-testületnek kell meghozni Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 20ll.éviCLXX XIX. törvény alapján.
Az intézményvezetői pályázati elj árás előkészítésével összefüggő feladatokat a jegyző látja el
az 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet értelmében.
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati kiírást a — a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a
továbbiakban: KlH) internetes honlapján, valamint a miniszter által vezetett minisztérium

hivatalos lapjában az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán kell közzétenni.

A pályázattal kapcsolatos időpontok meghatározását az KIH honlapján történő közzététel
napj ától kell számítani. A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított legalább 30
nap.
A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit és a pályázat kezelésének előírásait a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályozza. Jogszabályi előírások alapján a
fenntartó a közoktatási intézmény vezetőj ének megbízásával összeüíggő döntése előtt
beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét, akik abban
foglalnak állást, hogy támogatj ák-e a pályázó vezetői megbízását.
A nevelőtestület dönt az intézményvezetői, pályázathoz készített vezetési programmal
összeüíggő szakmai vélemény tartalmáról.
A 20/2012. (VIII.3 l .) EMMI rendelet értelmében a nevelőtestület véleményét írásba kell
foglalni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is.
Az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelőtestület, a szülői szervezet és más
véleményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti értekezlet döntése előtt ismertetni kell.
326/2013. (Vlll.30.) Korm. rendelet továbbá rendelkezik arról is, hogy a fent említett vezetői
megbízás esetében a vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi nemzetiségi önkormányzat

egyetértését, ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelésoktatásban részt vesz.
A polgármester javasolja az előterjesztés szerint a pályázat kiírását.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének
28/2015./VII.28./ határozata
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a Karancssági Kerekerdő Óvoda intézményvezetésére
2015. december l-től 2020.november 30-ig.
A Képviselő—testület felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében
meghatározott tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről
gondoskodj on.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző

4./ Egyéb aktuális ügyek
A napirend kapcsán elhangzott képviselői hozzászólások:
Horváth Zoltán véleménye szerint a Rákóczi úti járdaépítés során felesleges volt a Viacolor alá
betonozást készíteni, a munkaszervezést is másképpen kellett volna megszervezni.
Haj dara Roland hozzászólásban szintén a munkaszervezés kérdését hangsúlyozta, a munka
minőségi ellenőrzésének minőségét és mennyiségét kiemelve.

Csonka Melinda RNÖ elnöke hozzászólásában a Jókai és Felszabadulás út rossz állapotát veti
fel. Mivel az utcák néhol balesetveszélyesek véleménye szerint több részen feltöltést indokolt
lenne végezni.

Kászi Richárd a beadott pályázatok felől érdeklődik.
Tóth Tihamér polgármester a pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy az útpályázat
eredményhirdetése augusztus 6 —án várható, a konyhai pályázat pedig tartaléklistára került.

Horváth Zoltán további kérdései és felvetései:
Már korábban szó volt a Ménes patak melletti fahíd javításáról , az ügy milyen fázisban van.
Mikor lesz falugyűlés, a polgárőr egyesült mért nem pályázott, az önkormányzat miért nem

tud gépkocsivezetőt alkalmazni.
A szociális földprogram keretében a szociális földművelést kellene bevezetni,
Ismét kellene a faluban falugazdászi szolgáltatást bevezetni, mert véleménye szerint erre
szükség van. A zöld helységnév tábla kihelyezését meg kellene vizsgálni, mivel szerinte nem
jó helyen van. Faluúj ság, ötletláda bevezetése, az internetes felület működtetése.
Sajnálatos, hogy helyi közösségek nincsenek, illetve nem működnek. Véleménye szerint nem

külső vállalkozásokkal, hanem helyi szakemberekkel kell majd minden nemű épület felújítást
végezni. A futballpálya elhanyagoltságát meg kell szüntetni, karbantartást be kell tervezni és
elvégezni.
Berki András a falközösségért való tenni akarás szükségességét hangsúlyozza, amiben a
közösségnek nagy szerepe van, a feladatokat meg kell tervezni és rangsorolni.
Haj dara Roland szerinte egy telephely kialakításában kellene gondolkodni, amivel sok eszköz
gép raktározási kérdés is megoldódna.

Tóth Tihamér összefoglalva az elhangzottakat elmondja , hogy ezek egy részének megoldása
folyamatban van, illetve van ,ami hosszabbtávon több egyeztetést végrehajtva valósítható
meg. Ö is egyetért a közös együttgondolkodó, felelősségteljes előrelátó munkával, ami a
község érdekekét szolgálja.
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MEGHíVó

XIX. Törvény 44-45. §—ai
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXX
testület ülését
alapján a Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-

2015. iúlius 28-án ( kedd) 16.00 órára
összehívom.

e
Az ülés helye: Karancsság Községi Önkormányzat tanácsterm
3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Napirendi javaslat

l./ Közmunka foglalkoztatás kérdéseinek egyeztetése

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
2./ Augusztus 20—i rendezvény előkészítése
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
se
3./ Karancssági Kerekerdő Óvoda vezetői állás meghirdeté

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröskényi Péter jegyző
3./ Egyéb aktuális ügyek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2015. július 23.

Tóth Tihame "
polgármester

JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án megtartott testületi
ülésén megj elemekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor polgánnester
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Berki András képviselő
Dr. Brumár Mihály képviselő
Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő

Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási foggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke
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Községi Önkormányzat Karancsság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Karancssági Kerekerdő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.december l . — 2020.november 30. 5 év—ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3163 Karancsság, Kossuth út 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodavezető
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
'
Pályázati feltételek:
' Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett közoktatás vezetői szakképzettség,
' Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
' Vagyonnyilatkozat tételi elj árás lefolytatása,
' szakmai önéletraj z,iskolai, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, vezetői
program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel , 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és a pályázat
elbírálásában részvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik,
nyilatkozat arról, hogy a nyílt vagy zárt ülés tartását kéri a pályázó.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
'
legalább 5 év felett szakmai tapasztalat — Legalább 1—3 év vezetői tapasztalat,
'
helyismeret , jó kapcsolatteremtő ,kommunikációs és irányító készség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Tihamér polgármester nyújt, a
32/500-000 —os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
'
Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Karancsság címére történő
megküldésével (3163 Karancsság , Kossuth út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 166/2015 , valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető.
'
Személyesen: Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége,
Nógrád megye, 3163 Karancsság , Kossuth út 64.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával,a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzőkönyv megérkezését követően képviselő-testületi ülésen kerül
elbírálásra a pályázat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
' Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS, publikálási időpont : 2015 augusztus 31.
'
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei hirdetőtáblái
"

Oktatási Közlöny

