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Szám: 1/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2013. január 15-én (kedden) 18.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Illés György polgármester, Csernyik József képviselő, Elsik 

Vilmos alpolgármester, Gyurkovich György alpolgármester, Petkó 

Gábor képviselő, Petkó Pál képviselő és dr. Schill Róbert 

alpolgármester 

 

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Gerendás Gábor aljegyző,  

 Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője és dr. 

Dóka Zsolt Jogi Iroda vezetője 

 

Meghívott:  Franyó Rudolf elnök, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

 - nem jelent meg. 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.50 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

képviselőtestület határozatképes, mert mind a 7 képviselő jelen van. Köszönti a képviselőket 

és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal  munkatársait.   

Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívása, az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően – a 

napirendi pontok sürgőssége miatt – telefonon történt, de az előterjesztéseket a képviselők 

megkapták. Megállapítja, hogy a meghívott megbízott óvodavezető nem jelent meg.  

Ismerteti az előterjesztéseket: 

 

1. a 63/2012. (XII. 05.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánítása és új védőnői 

pályázat kiírása; 

2. a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 25/2012. 

(VI. 14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése és új pályázat kiírása. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

Megállapítja, hogy  a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet 

elfogadta.  

 

NAPIREND 

 

 Cím Előterjesztő 

1.  Előterjesztés a 63/2012. (XII. 05.) Kt. sz. határozat 

eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői 

pályázat kiírásáról 

dr. Illés György 

polgármester 

2. Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda 

óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 25/2012. (VI. 

14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és új 

pályázat kiírásáról 

dr. Illés György 

polgármester 
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1.  Előterjesztés a 63/2012. (XII. 05.) Kt. sz. határozat eredménytelenné 

nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról 

 

 

dr. Illés György polgármester: az előterjesztés ismertetéseként elmondja, hogy a tavaly kiírt 

pályázat jelentkező hiányában eredménytelen lett, ezért van szükség a pályázat ismételt 

kiírására. A pályázat elbírálásáig a védőnői szolgálat ellátása helyettesítéssel biztosított, így az 

Önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek eleget tesz. Megadja a szót a képviselőknek. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslat elfogadását. A 

szavazás után megállapítja, hogy az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott pályázat hiányában 

eredménytelennek nyilvánítja a 63/2012. (XII. 05.) Kt. sz. határozatával hozott, védőnői 

álláshelyre kiírt pályázatát. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat elfogadását. A 

szavazás után megállapítja, hogy a II. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

Meghirdetett munkahely:  Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

     2009 Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett 

vagy azzal egyenértékű 

 elismert oklevél 
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MESZK tagság 

működési nyilvántartás 

Felhasználói szintű MS Office ismeret  

büntetlen előélet 

magyar állampolgárság 

 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges  

feladatok:    a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rendeletben foglalt  

     „vegyes” körzetben ellátandó feladatok 

 

Pályázathoz csatolni kell:   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  

MESZK tagsági igazolványt 

működési nyilvántartás másolatát 

nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 

résztvevők megismerhetik. 

 

Pályázat beadási határideje: 2013. március 1. 

 

Pályázat elbírálásának határideje:  2013. áprilisi képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint 

 

Pályázat címzése:   dr. Illés György Pilisszentlászló Község Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„védőnői pályázat" 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:  dr. Illés György  polgármester (tel.:06-30/964-2732) 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, 

valamint Pilisszentlászló honlapján való megjelentetésről gondoskodjon. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-

testület 2013. áprilisi ülésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1-2. pont: azonnal 

       3. pont: áprilisi képviselő-testületi ülés 
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2. Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat 

kiírásáról szóló 25/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és új 

pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az állás 

betöltéséig megbízott óvodavezető látja el a feladatot.  A Képviselő-testület a tavaly a 

pályázat kiírásáról szóló határozatot hatályon kívül helyezi és új pályázatot ír ki, melyre az 

állás betöltéséig fennálló határidő még lehetőséget ad. Megadja a szót a képviselőknek.  

 

Gyurkovich György alpolgármester: kérdése, hogy a kinevezés 2013. szeptember 1-től szól? 

 

dr. Illés György polgármester: 2013. augusztus  1-vel kell kinevezni az új intézményvezetőt.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy a hatályos jogszabályok előírják, hogy a 

pályázatot 3 fős bíráló bizottságnak kell véleményeznie. Célszerűnek tartja, hogy most 

döntsenek a bizottság létrehozásáról. Ismerteti a bizottság létrehozásának szabályait. 

Javasolja, hogy Csernyik József, Petkó Gábor és Petkó Pál képviselők személyével hozzák 

létre a három fős véleményezői bizottságot. Elmondja, hogy a pályázók meghallgatására a 

nemzetiségi önkormányzat elnökét is célszerű meghívni. Kéri, hogy a bizottság a júniusi 

testületi ülés előtt hozza meg döntését, hogy azt a Képviselő-testület döntésénél figyelembe 

vehesse. megtárgyalhatj, és dönthet a kérdésben. Az elmondottak értelmében új pontot javasol 

a határozati javaslatba beépíteni: „…a benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz 

létre, melynek tagjai: Csernyik József, Petkó Gábor és Petkó Pál képviselők.” 

 

dr. Illés György polgármester: egyetért a javaslattal.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslat 

elfogadását. A szavazás után megállapítja, hogy az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 

7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2012. (VI. 14.) Kt. sz. 

határozatot hatályon kívül helyezi és az abban foglalt pályázati kiírást érvénytelennek 

nyilvánítja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat módosítását, mely 

szerint a határozat 3. pontja „a benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre, 

melynek tagjai: Csernyik József, Petkó Gábor és Petkó Pál képviselők.” 
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A szavazás után megállapítja, hogy a módosítást a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta. 

Ez után szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat elfogadását. Szavazás után megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület a határozatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a „Vadvirág” Napiköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír 

ki az alábbi tartalommal: 

 

Meghirdetett munkahely:  „Vadvirág” Napiköziotthonos Óvoda 

     2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú szintű óvodapedagógusi végzettség és 

szakképzettség; 

Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év 

szakmai gyakorlat; 

pedagógusi szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szlovák nemzetiségi oktatásban szerzett szakmai 

tapasztalat 

szlovák nyelvtudás 

      

 

A munkakörhöz tartozó lényeges 

feladatok:    Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas 

szakmai munkájának 

szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör 

gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, 

törvényes biztosítása. 

 

Pályázathoz csatolni kell:   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  

az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-

nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket tartalmazó vezetési programot, 

nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 

résztvevők megismerhetik. 

A pályázatot 3 példányban kérjük mellékelni. 

 

Vezetői megbízás:   2013. augusztus 01-től 2018. július 31-ig szól. 
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Pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való 

megjelenéstől számítva 2013. április 12-ig 

 

Pályázat elbírálásának határideje:  2013. júniusi képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint 

 

Pályázat címzése:   dr. Illés György Pilisszentlászló Község Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„Intézményvezetői pályázat" 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:      dr. Illés György  polgármester (tel.:06-30/964-

2732) 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján és 

az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenéséről intézkedjen, és a pályázati 

eljárást folytassa le. 

 

3. a benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Csernyik 

József, Petkó Gábor és Petkó Pál képviselők. 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-

testület 2013. júniusi képviselő-testületi ülésére. 

  
Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:1. és 2.   pont: azonnal 

3. pont: 2013. júniusi képviselő-testületi ülés 

 

 

dr. Illés György polgármester: egyéb napirendi pont nem lévén, 19.05 órakor az ülést 

bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

dr. Illés György s.k. dr. Molnár Ildikó s.k. 

polgármester címzetes főjegyző 
 

 


