JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 30-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Barna Tibor
Józsefné, Káposzta Csaba, dr. Kanyó Roland, dr. Halász István, Kerekes Lóránt, Veres
Róbert, képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Bartus László, osztályvezető, Molnár István bizottsági tag, Tari
Mihály Szervezési Osztály munkatársa.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő jelen van.
Zeke Tamás képviselő úr bejelentette távolmaradását.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
307/2018. (X. 30.) számú határozata
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Javaslat óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Tájékoztatás a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum”
projekt helyzetéről és a tervezett pásztói „Állás és képzési börze” helyigényéről szóló
kérésről
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Röviden vázolja az előzményeket. 2016-ban Sárik Jánosné óvodavezető
nyugdíjba ment, onnantól kezdve az óvodának nem volt „rendes” vezetője. A vezetői
munkakör betöltésére több alkalommal kiírták a pályázatot, de sajnos nem volt olyan személy,
aki minden feltételnek megfelelt volna. Emiatt folyamatosan megbízott vezetővel működött
az intézmény. Az idén nyáron Zagyi Edit pályázott, aki megbízott vezetőként látta el
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feladatát. A képviselő-testület kapott egy levelet az óvoda dolgozóitól, kiderült, hogy
problémák vannak. Tulajdonképpen kétfelé szakadt a nevelő testület. Sajnos aztán ebből egy
politikai kérdést kreáltak és még az országos médiába is bekerült. A lényeg az, hogy a testület
Zagyi Editet nem bízta meg a vezetői feladatokkal a továbbiakban, sőt, azóta az óvodából is
elment. Jelenleg az óvoda SZMSZ-e szerint Kresákné Nagy Györgyi látja el a vezetői
teendőket. A továbbiakban azonban ezt nem vállalja, be is adta lemondását intézményvezetői
státuszáról. Jelenleg Reviczkiné Zeke Erika az SZMSZ szerint soron következő, megbízható
személy végzi a vezetői feladatokat. Jelezte, hogy úgy érzi, erre nem alkalmas és nem vállalja
tovább. Közben ismét kiírták a pályázatot, erre sem jelentkezett senki. Mindenképpen kell
óvodavezető, ezért keresni kellett erre alkalmas személyt. A tegnapi napon sikerült is
megállapodni Nagy Józsefnéval, aki az ecsegi óvodában volt 6 cikluson keresztül, 30 évig
óvodavezető. Tavaly ment nyugdíjba. A megbeszélés során úgy nyilatkozott, hogy
amennyiben a képviselő-testület is egyetért vele, 2019. augusztus 15-ig vállalja a megbízatást.
A törvény szerint jövő év május-júniusban ki kell írni az újabb pályázatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Véleménye, hogyha az önkormányzat beiskoláz valakit, annak felelőssége is
van e tekintetben. Javasolja, hogy a következőkben valamilyen szankciót építsenek be a
szerződésbe.
Farkas Attila: Valóban két személy is elvégezte, Zagyi Edit elment, Kresákné Nagy Györgyi
pedig lemondott. A szerződésben nem szerepelt, hogy adott esetben kötelező elvállalni az
intézmény vezetését. Kresákné Nagy Györgyi tagintézmény vezetőként végezte el az iskolát.
A munkájával elégedett és ha pályázna jövőre, akkor támogatná. Alkalmas lenne az óvoda
vezetésére.
Káposzta Csaba: Javasolja, hogy a jövőben az önkormányzat támogatásával iskolát, vagy
képzést végzőknek a szerződésben rögzítsenek kötelezettségként bizonyos időtartamot arra
vonatkozóan, hogy mennyi ideig köteles a támogatás fejében az adott munkahelyen dolgozni.
Dr. Halász István: Lehet ilyen előírást tenni, illetve ha nem dolgozza le a szerződésben
rögzített időtartamot, a támogatás egészét, vagy időarányos részét vissza kell fizetnie.
Nagy Józsefnéval kapcsolatban nem kellett volna a tantestület véleményét kikérni?
Bartus László: Jelen esetben ez közalkalmazotti kinevezés, magasabb vezetői megbízással.
Dr. Halász István: Nyugdíjas esetében tudomása szerint kormányengedély szükséges a
munkavállaláshoz. Ez nem vonatkozik a közalkalmazottakra?
Farkas Attila: Tudomása szerint ez már nem vonatkozik.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Örültek annak, hogy sikerült vezetőt találni az intézmény
élére, viszont sajnálja, hogy Kresákné Nagy Györgyi nem vállalta a megbízatást.
Neki is lett volna egy jelöltje, szintén ecsegi. Elképzelhető, hogy jövőre pályázni fog. Nem
tartja valószínűnek, hogy az óvodából jövőre bárki is pályázna. Intézményvezetőnek lenni
nem könnyű feladat.
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Egyetért Káposzta Csabával abban, hogy a tanulmányi szerződésekbe bele kellene foglalni a
támogatott képzés utáni munkavégzési kötelezettséget, megszabva az időintervallumot.
Farkas Attila: Ő is szinte biztos abban, hogy az óvodából egyetlen ember sem fogja beadni a
vezetői pályázatot. Addigra egy személy fogja megszerezni a vezetői beosztáshoz szükséges
végzettséget.
Dr. Halász István: Közben utánanézett a nyugdíj melletti munkavégzésnek. Amire ő gondolt,
az csak a központi költségvetési szerveknél dolgozókra vonatkozik.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
308/2018. (X. 30.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat Óvodája óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
.
1. Megállapítja, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett pályázat, így a pályáztatás
eredménytelenül zárult.
2. Ennek ismeretében az óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátásával Nagy
Józsefnét (szül: Pásztó, 1958. 10. 30.) bízza meg 2018. november 1. napjától 2019.
augusztus 15. napjáig.
3. A megbízott vezető illetményét 410.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 90.000 Ftban állapítja meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
II. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztatás a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum”
projekt helyzetéről és a tervezett pásztói „Állás és képzési börze” helyigényéről szóló
kérésről
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
Dr. Sándor Balázs: Egy foglalkoztatás növelést célzó foglalkoztatási együttműködésről van
szó, ami forrást biztosít ahhoz, hogy a munkaerő piacra való visszavezetésre, a humán
erőforrás fejlesztésére a személyi és tárgyi feltételek adottak legyenek. A paktum ezeket a
feltételeket biztosítja, illetve a forrást. Ebből a forrásból lehet helyzetelemzést készíteni,
információt áramoltatni, véleményeket cserélni. Az álláskeresők munkaerő piacra történő
visszajuttatása érdekében képzéseket lehet indítani. A tapasztalatokat a paktumhoz
kapcsolódó különböző rendezvényeken tudják megosztani, véleményt tudnak cserélni. Ennek
az állomása lenne november 8-án a Művelődési Házban megtartandó rendezvény. A kérésük
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is ehhez kapcsolódik, mely szerint kérik a nagyterem ingyenes használatba adását a fórum
idejére.
A határozati javaslat a kérelmet támogatja, plusz vállalja a kiállítók büfé ellátását is 40.000 Ft
kerethatárig.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
309/2018. (X. 30.) számú határozata
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta A Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna
helyi foglalkoztatási paktum helyzetéről szóló tájékoztatást, az Állás és képzési börze
megrendezésével kapcsolatos kérést és az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja a projekt tájékoztatóját és felhatalmazza
megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

a

jegyzőt

a

projekt

2. A pásztói Állás és képzési börzére a művelődési ház nagytermét és egy oktató termét
egy alkalommal ingyenesen a Foglalkoztatási Főosztály rendelkezésére bocsátja. E
mellett bruttó 40.000,- Ft kerethatárig vállalja a kiállítók büfé ellátását. Felhívja a
szervező figyelmét, hogy a technikai berendezés/ek/ igénye esetén azt a külső
szervezet részére finanszíroznia kell.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

