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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2017. október 16-án megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1. 

c.) határozatai: 98-99. 

d.)  rendelete: - 

 

                      /2017. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

 

1) Előterjesztés: A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyének betöltéséről          

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2017. október 16. 

 

 

 

 

 

        Kovács Gábor  

polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2017. október 16-án 13
30

 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  

 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

Fazekas Sándor képviselő 

Fekete László  képviselő 

Ferenczi Zoltán képviselő 

Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

     Meghívott:                           Drabik Csaba Mihályné óvodavezető 

     

        

Dr. Horváth László jegyző képviseletében Sárköziné Tóth Éva 

köztisztviselő 

     

 
 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. 

 
A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Fazekas Sándor és Fekete László 

képviselőket. 

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére   

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 
 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

98/2017. (X. 16.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 
A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1) Előterjesztés: A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyének 

betöltéséről    

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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Tárgy /1.tsp/ : A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyének betöltéséről                    

                         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Drabik Csabáné pályázatát mindenki megkapta. Meg kell kérdeznem Gabriellát, hogy nyílt, vagy 

zárt ülés keretében tárgyaljuk. 

 

Drabik Csabáné: 

Nem ragaszkodom a zárthoz, lehet nyílt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom, nyílt ülés keretében tárgyaljuk meg a napirendet. 

 

A képviselő testület egyhangúlag elfogadta, hogy nyílt ülés keretében tárgyalják a napirendi 

pontot. 

 
Kovács Gábor polgármester: 

Meghirdettük az álláshelyet, határidőben 1 pályázat érkezett, Drabik Csabáné pályázata. Ő 

látta el korábban is a vezetői teendőket. Gabi szeretnéd-e kiegészíteni a pályázatot? 

 

Drabik Csabáné: 

Köszönöm nem kívánom kiegészíteni  a pályázatot, az mindent részletesen tartalmaz.  

 

Drabik Csabáné elhagyja az üléstermet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom Drabik Csabáné pályázatát elfogadni, és megválasztását javasolni. Van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért Drabik Csabáné vezetői kinevezésével 5 éves időtartamra,  

kérem szavazzon. 

 
 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

99/2017.(X.16.)  számú határozata 

 

Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői álláshelyére történő 

kinevezésről 

 
 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján a Nagydobosi Óvoda 
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óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján - 
figyelembe véve a szülői közösség véleményét, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése alapján 3 fős szakértelemmel 
rendelkező bizottság véleményét - a Nagydobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
hozzájárulásával, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 22.§ (l)-(2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, Drabik Csaba Mihályné 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 

44. szám alatti pályázót 2017.október 16. napjától határozott időre, 2022. október 15. 
napjáig  megbízza a Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői 
munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával.  

A munkavégzés helye: 4823 Nagydobos, Fő út 131. 

Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a Korm.rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani.  

Az óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört a 
képviselő testület, az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
 

Bódi Elek képviselő:  

Szeretném elmondani, hogy miért szavaztam nemmel. A Gabriella munkáját nem tisztem megítélni, ha 

nem végezte volna jól a munkáját, akkor nem lenne itt ennyi ideje. Nem a munkájával van kifogásom. 
Elvem, ha van egy munkahely itt Nagydoboson, akkor nagydobosi legyen felvéve. Elvi kérdés miatt 

szavaztam nemmel.  

 
 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 13 óra 45 perckor.  

 
 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor    Dr. Horváth László jegyző megbízásából:                      

                       polgármester                                                Sárköziné Tóth Éva köztisztviselő 

                                         

 

 

    Fazekas Sándor                                                                               Fekete László   

 

jegyzőkönyv hitelesítő 


