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          Hozott rendeletek: - 

 

Hozott határozatok:      

72/2019. (VI. 11.) KT. sz. határozat: Közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése 

73/2019. (VI. 11.) KT. sz. határozat: Óvodavezetői pályázat elbírálására bizottság 

létrehozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2019. június 11-én du. 15.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

            Földháti István képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

            Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol:   

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. Javaslatot tesz 

a képviselő-testületi ülés napirendjére. 

 

Meghívó szerinti napirendek:     
 

1. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Óvodavezetői pályázat elbírálásához bizottság megalakítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Óvodavezetői pályázat elbírálásához bizottság megalakítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Óvodavezetői pályázat elbírálásához bizottság megalakítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Jekk Gergő közművelődési előadó közalkalmazotti jogviszonyban áll az önkormányzattal 4 

órás jogviszonyban. Kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy járuljunk hozzá közös 

megegyezéssel a jogviszonyának megszüntetéséhez 2019. június 11. napjával. Indokai szerint 

új munkahelyet létesített főállásként és nem járulnak hozzá a második jogviszony 

fenntartásához. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

72/2019. (VI. 11.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 

bekezdés a) pontja szerint közös megegyezéssel megszünteti Jekk Gergő 

4266 Fülöp, Petőfi u. 4. sz. alatti dolgozó közalkalmazotti jogviszonyát 

2019. június 11. napjával. 

 

Felkéri a polgármestert rendelkezzen a megszüntető okiratok elkészítéséről. 

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

2.)  Óvodavezetői pályázat elbírálásához bizottság megalakítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A képviselő-testület a 70/2019. (V. 29.) KT. sz. határozatában döntött a Fülöpi Óvoda 

vezetésére vezetői pályázat kiírására. A pályázat meg is jelent az előírt helyeken, a pályázat 

benyújtásának határideje 2019. július 5-én lejár. A hatályos jogszabályok szerint magasabb 

vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a határidő lejártát követő huszonegy napon 

belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a munkakörrel 

kapcsolatosan szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság tagja nem lehet 

a polgármester, a képviselő igen.  Az előterjesztésben foglalt személyek megválasztására 

teszek javaslatot, velük személyesen egyeztettem és vállalják a feladatot. 



Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

73/2019. (VI. 11.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 

bekezdésében meghatározott bizottságot a következő személyekből állítja 

fel, felkérve egyben a bizottságot a pályázó meghallgatására és írásbeli 

vélemény elkészítésére: 

 

Furó Tiborné képviselő 

Kozma Ferencné nyugdíjas óvodapedagógus 

Popovics Ferencné intézményvezető (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola) 

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: Pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést 15.20 órakor bezárja. 

 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter        Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


