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Tarnaszentmária Községi Önkormfnyzat
3331 Tarnaszentinária, Egri u.2.

Iktatószáni: T/105/2020

JEGYZŐKÖNYV
TARNASZENTMKRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020.június 29. napján megtartott testüleü üléséről

Határozatok:
1 2/2020.(V129.) határozat
13/2020. (VI.29.) határozat
14/2020. (“71.29.) határozat

Rendeletek:
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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tarnaszentmária, Egri u.2.

Tegvzőkönvv

Készült: Tarnaszentmátia Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020.június 29.-én 15.00
órakor megtartott testületi ülésén.
Ülés helye; Tarnaszenta~ária Községi Önkormányzat 3331.Tarnaszenm’átia, Egti ii 2. sz.
hivatali helyiségében.
Jelen vannak;
1.
2.
3.
4.

Flesch Gabriella polgármester
Török Gábor alpolgármester
Simonné Szilák Nikolett képviselő
Dr. Szalay István képviselő

Tanácskozási joggal megielent:
1. ICszály Mária jegyző
2. Kozma-Kékesi Gitta aljegyző
Távolinaradását jelezte: Erdei Csaba képviselő
Flesch GabrieUa polgármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi
ülésünkön megjelenteket.

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést megnyitom.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a Idküldött napirendi pontunkról.
Flesch GabrieHa oolgármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi
ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést
megnyitom.
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A napirendi pontok a következőek:

NAPIREND:

I. Javaslat jegyzői beszámoló elfogadására
Előadó: Jakab Ernő polgármester
2. Javaslat Verpeléri Gyöngyszem Óvoda vezetői kinevezésére tett javaslat megtárgyalása
Előadó: Jakab Ernő polgármester

3.

Egyéb

ügyek, inditványok.

Flesch Gabriella polgármester: Javaslom a naprencli pontok elfogadását:

Szavazatra teszem, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, kérem kézfeltartással jelezze.

Megállapítom,

hogy Tarnaszenttnária Községi

Önkormányzat Képviselő-testülete
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igen

szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal és az alábbi határozatot hozta

12/2020.”VI.29.) határozat

Taxnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:

NAPIREND:
1. Javaslat jegyzői beszámoló elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
2. Javaslat Verpeléd Gyöngyszem Óvoda vezetői kinevezésére tett javaslat megtárgyalása
Előadó: Flesch Gabriella polgármester

3. Egyéb ügyek, indít’rányok.
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Napirendi pont: Javaslat jegyzői beszámoló elfogadására

I.

Flesch Gabriella polgármester: Megkérem Kiszály Mária jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson
napirendi ponttal kapcsolatban.

Kiszály Mária ~egvző: Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket. A
beszámoló nagy része statiszdkai adatokon alapul. A Közös hivatalunk működését normativa
Erianszírozásával tudjuk biztosítani. A hivatalunkon két osztály működik a hatósági és a pénzügyi
osztály. A 2019. évben 1-livatalunk 15 fővel működött, ebből 2 Fő a Feldebrői kirendeitségen
dolgozik.

Tarnaszentmária

tekintetében

csak

ügyfélszolgálat

működik,

melyen

heti

egy

alkalommal a jegyző, 2020-as évtől kezdődően az aljegyző tart ügyfélfogadást és látja cl a település
feladatait. Két szervvel állunk közvetlen kapcsolatban az egyik a Magyar AHamkincstár és a
Törvényességi Felügyelet. A kollégák nem csupán a feladatukat látják cl, hanem szívvel lélekkel
végzik munkájukat.

A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária települések
Önkormányzatainak Képviselő-testületeinek szerveként sokrétű feladatai mellett elsősorban
ellátják a testületi szervekhez tartozó adminisztrációs feladatokat, belső munkaszervezési
igazgatási teendőket és a vezetést segítő funkciókat. Ezen felül előkészíti és végrehajtja a testületi
szervek önkormányzati döntései, a polgármester irányítása és a jegyző operativ vezetése mellett
ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító
jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat.

Flesch Gabriella polgármester: Van kérdés a napirendi ponmnkkal kapcsolatban, amennyiben
nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom,

hogy Tarnaszentu~átia

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta
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4 igen

13/2020.(VI.29.) hat á to z at

Tarnaszentaiíria Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontot az
alábbiak szerint:
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Verpeléd Közös Önkormányzad
Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót, a jegyzőkönyv melléklete szerint
jóváhagyja.

Felelős:

Kiszály Mária jegyző

Határidő:

értelem szerint

II.

Napirendi pont: Verpeléti Gyöngyszem Óvoda vezetői kinevezésre tett javaslat
megtárgyalása

Fiesch Gabriella polgármester: Következő napirendi pontunk a Verpeléti Gyöngyszem Óvoda
vezetői kinevezésével kapcsolatos, melyre megkaptuk a pályázati anyagot és az erre a feladatta
léttehozott Szakértői Bizottság javaslatát.

Van kérdés a napirendi pontunkkal kapcsolatban?

Kiszáiv Mária ierző: A Verpeléd Gyöngyszem Óvoda vezetőjének vezetői megbízása 2020.
július

31.

napján

lejár,

mivel

tagjai

vagyunk

a

Verpelét-Feldebrő,

Tarnaszentmária

Óvodafenntartó Társulásnak ennek tekintetébén a társult tagok képviselő-testületének is
szükséges véleménye, továbbiakban jóváhagyó támogatása a nevezett vezetői megbízatást ellátó
intézményvezető tekintetében, ami jelen esetben Molnárné Nagy Mária. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján a legjobb választásnak gondolom, de ezt a véleményt olvasha~ák a szakértői
bizottság által megküldött javaslati dokumentumban is.

Flesch Gabriella polgármester: Van kérdés észrevétel a napirendi pontunkkal kapcsolatban,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom,

hogy

Tarnaszenmiária

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta
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4 igen

14/2O2O.(VI.29.~ határoz at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napiren
alábbiak szerint:

pontot az

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Verpelét-Feldebrő
Tarnaszentmária Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működő 3351 Verpelét, Petőű S. u. 17.
szám alatti Gyöngyszem óvoda óvodavezetői pályázatára benyújtott dokumentumokat, valamint a
Szakértői Bizottság által megküldött véleményezési javaslatot a és az alábbi határozatot hozta:

1. Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnárné Nagy Mária 3351
Verpelét, Béke Út 1• szám alatti lakos óvodavezetői pályázatát jóváhagyta.
2. Továbbá felkéri a jegyzőt a további intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Flesch GabrieUa polgármester
értelem szerint

Flesch Gabriella nolgármester: Mivel más bejelentés nem hangzott el, az ülést bezárom.

Ad’

?

