
Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 10.  

napján tartott üléséről. 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                      képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

   

                                      

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottat. Megállapítja, hogy 

az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1./ A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata  

     módosításának jóváhagyása 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           

2./ Pályázat kiírása a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői  

      állására 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           

 

 

A napirendi pontokat a képviselő- testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

1. Napirendi pont:  A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és  

                                   Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

  

 



 2 

A polgármester előadja, hogy Sziklai Péterné váratlan, tragikus halála miatt az óvoda vezető 

nélkül maradt. A három óvónő egyike sem rendelkezik azokkal a feltételekkel, amivel az 

óvoda vezetőjének rendelkeznie kell, így, a testület nem adhat megbízást.  

Ebben az esetben a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint kell eljárni. Az 

SZMSZ az ilyen esetre nem tartalmaz rendelkezést.  

 

Az óvoda nevelő-testülete 2015. június 9. napján tartott ülésén módosította az SZMSZ-t. 

Abban az esetben, ha az óvodának bármely oknál fogva nincs vezetője a vezetői feladatokat 

Csizmárné Gede Erika Judit óvodapedagógus látja el. Teljes szakmai jogkörrel, az óvoda 

dolgozói felett munkáltatói jogkörrel, az ellátmány felett gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.  

 

Az SZMSZ ettől függetlenül is módosításra került.  

 

Ismerteti a módosításokat:  

 
5. oldal  

Az óvoda adatai a hatályos alapító okiratnak megfelelően című fejezetben:  

 

3. pontból kikerül az óvoda ideiglenes telephely címe: Bükkszentkereszt, Széchenyi u. 2. sz. 

5. pont: alapító okirat száma kiegészül: 60/ 2014 (X. 20) önkormányzati határozat módosította 

 

7.  pont: Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása részbe bekerül: 

„ látás – és hallássérült gyermekek nevelése” 

„ gyermekkori autizmus” 

 

Kikerül az alábbi szövegrész:  

8. / Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás  

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

562917 Munkahelyi étkeztetés  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása  

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

Helyette az alábbi szövegrész kerül be:  

 

8./ Az alaptevékenységek a kormányzati funkciók szerint:  

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feltételei 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 

6. oldal  

9. pont   

kikerül az alábbi szövegrész:  

Óvodai férőhelyek száma:    25 fő 

Maximálisan felvehető gyermekek száma:  25 fő  
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Helyette bekerül:  

Óvodai férőhelyek száma:    45 fő 

Maximálisan felvehető gyermekek száma:  50 fő  
 

 

12. oldal 

 

 Nyitvatartási idő:  

Kikerül az alábbi szövegrész: 6.30 – 17.00 

             Napi nyitva tartás: 10 és 1/2 óra Heti nyitva tartás: 52.5 óra 

 

Helyette az alábbi kerül be:  

A nyitvatartási idő napi 10,5  óra. Heti nyitva tartás 52,5 óra. A pontos óvodai nyitva tartást a 

házirend szabályozza.  

 

 

15. oldalra bekerül az alábbi szövegrész:  

Az óvodavezető helyettesítésének rendje 

Amennyiben az óvodának bármely oknál fogva nincs vezetője a vezetői feladatokat 

Csizmárné Gede Erika Judit óvodapedagógus látja el. Teljeskörű szakmai jogkörrel, az óvoda 

dolgozói felett munkáltatói jogkörrel, az ellátmány felett gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.  

 

 

A képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia az SZMSZ-t.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

24/ 2015 (VI. 10) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy:  az óvoda SZMSZ-ének jóváhagyása 

 

  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2. Napirendi pont: Pályázat kiírása a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda  

intézményvezetői  állására 

        Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az óvodavezetői állás pályázatára.  

 

Ismerteti a pályázat tervezetét.  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda  

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

 

 

TERVEZET 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2015. december 1. napjától 2020. augusztus 15. nap –ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. december 1. napjától 2020. augusztus 15. nap-ig 

szól.  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Szlovák nemzetiségi óvoda vezetői feladatainak ellátása, az intézményben folyó pedagógiai-

szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása, az 

intézmény gazdálkodási rendjének betartása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
- Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus végzettség, pedagógus munkakörben 

szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagyonnyilatkozat 

tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetési program az 

intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzelésekkel, előírt képesítéseket és gyakorlatot 

igazoló okirat, hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes adatainak a pályázat elbírálásával 

összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat, hogy a döntéshozók nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják a 

pályázat elbírálását  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Flórián nyújt, a 46/ 390-120 -

os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
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pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 705/2015 , valamint a munkakör 

megnevezését: óvodavezető.  

- Elektronikus úton Jámbor Flórián részére a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com E-mail 

címen keresztül  

- Személyesen: Jámbor Flórián, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, 

Kossuth utca 24. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik. Ezt követően dönt Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete a 

megbízásról.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- www. bukkszentkereszt.hu - 2015. június 29. 

- Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. augusztus 31. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bukkszentkereszt.hu honlapon 

szerezhet.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

25/ 2015 (VI. 10) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Pályázat kiírása óvodavezető állásra 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői állására az alábbi pályázatot írja 

ki:  

  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda  

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2015. december 1. napjától 2020. augusztus 15. nap –ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. december 1. napjától 2020. augusztus 15. nap-ig 

szól.  
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A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Szlovák nemzetiségi óvoda vezetői feladatainak ellátása, az intézményben folyó pedagógiai-

szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása, az 

intézmény gazdálkodási rendjének betartása  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 
- Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus végzettség, pedagógus munkakörben 

szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagyonnyilatkozat 

tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetési program az 

intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzelésekkel, előírt képesítéseket és gyakorlatot 

igazoló okirat, hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes adatainak a pályázat elbírálásával 

összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat, hogy a döntéshozók nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják a 

pályázat elbírálását  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Flórián nyújt, a 46/ 390-120 -

os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 705/2015 , valamint a munkakör 

megnevezését: óvodavezető.  

- Elektronikus úton Jámbor Flórián részére a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com E-mail 

címen keresztül  

- Személyesen: Jámbor Flórián, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, 

Kossuth utca 24. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik. Ezt követően dönt Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete a 

megbízásról.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- www. bukkszentkereszt.hu - 2015. június 29. 

- Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. augusztus 31. 



 7 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bukkszentkereszt.hu honlapon 

szerezhet.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvétel, és az ülést bezárja.  

 

 

      kmf.  

 

 

 

            Jámbor Flórián sk.      dr. Hegyközi Béla sk. 

              polgármester                  címzetes főjegyző 


