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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:                     Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                   2018. május 29-én tartott nyilvános, rendkívüli testületi  
                                   ülésén. 
 
Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 12:00 óra 
                                    /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ 
 
Jelen vannak:          Mozsár Lászlóné polgármester 
                                  Csajkás Lajos alpolgármester 
                                  Jenes Miklós képviselő 
                                  Racskó Anikó képviselő 
 
                                  Dr. Kundrák István jegyző 
                                  Peredi Beatrix pénzügyi ü.i. 
                                  Kácsorné Sulyok Ildikó óvodavezető 
                                  Kasza Gabriella Etelka jegyzőkönyvvezető 
                           
 
 
 

Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a 
jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. 
A meghívás írásban történt. Megkérdezte kívánja-e valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nem 
hangzott el/ Jegyzőkönyv hitelesítőnek Racskó Anikó képviselőt javasolta. – A 
jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és hangrögzítővel történik. – A jegyzőkönyvet 
Kasza Gabriella jegyzőkönyvvezető vezeti. 

Mozsár Lászlóné polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott javaslatokkal 
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. Megállapította, hogy a fenti javaslatokat a Képviselő-
testület 4 egyetértéssel elfogadta. 
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással jelezze 
szavazatát. 
 

Javasolt napirendi pontok: 

I. napirend 
Előterjesztés Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017.(III.21.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 
II. napirend 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása 
- A zárszámadás eredményének írásbeli indoklása 
- A 2017. évi zárszámadási rendelet 
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Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

                                   Perei Beatrix pénzügyi ü.i. 

III. napirend 
Egyéb időszerű kérdések, bejelentések 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2018. (V.29.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29-i rendkívüli ülés 
napirendjének elfogadásáról 

I. napirend 
                   Előterjesztés Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                   3/2017.(III.21.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 
                   módosítására 
                 Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 

II. napirend 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása 
- A zárszámadás eredményének írásbeli indoklása 
- A 2017. évi zárszámadási rendelet 
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 

III. napirend 
Egyéb időszerű kérdések, bejelentések 
 

                   
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: - 
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár 
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I./ Napirend: 

Tárgy:           Előterjesztés Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
           3/2017.(III.21.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
           rendelet módosítására     

                                             

 Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

/Írásos anyag csatolva/ 

Mozsár Lászlóné polgármester: Írásban megkapták az anyagot. A módosítások az első 
oldalon vannak felsorolva. Van-e valakinek kérdése? /Kérdés nem hangzott el./ Kérem, hogy 
aki a 3/2017.(III.21.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.    

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő rendeletet: 

 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
      3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete 

 
                 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (III.21.) rendelet módosításáról 

 
   
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. §  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

170.248.958,-Ft Költségvetési bevétellel 
190.332.004,-Ft Költségvetési kiadással 

- 20.083.046,-Ft 
 

17.536.320,-Ft 
2.546.726,-Ft   

Költségvetési egyenleggel 
-ebből 
felhalmozási hiány            
működési hiány         
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(2) Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése 1. melléklete helyébe 
jelen rendelet Jászágó Községi Önkormányzat összevont mérlege 1.1. melléklete lép. 

(3) Jászágó Községi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(4) Jászágó Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdése melléklete helyébe 
jelen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép. 

(5) Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 3.§. (5) bekezdése 1/A. melléklete 
helyébe jelen rendelet Jászágó Községi Önkormányzat Konyhája pénzügyi mérlege 
1/A. melléklete lép. 

(6) Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 3.§. (10) bekezdése 1/B. melléklete 
helyébe jelen rendelet Jászágó Községi Önkormányzat Óvodája pénzügyi mérlege 1/B. 
melléklete lép. 

 
 
 

 
 

 
Záró rendelkezések 

 
2. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba, az azt követő nap hatályát veszíti. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 
 

 Mozsár Lászlóné                                 Dr. Kundrák István  
                                polgármester                                               jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2018. május 30. 

 

 ........................................... 

 jegyző 
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II./ Napirend: 

Tárgy:        Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása 
        -  A zárszámadás eredményének írásbeli indoklása 
        -  A 2017. évi zárszámadási rendelet 

                                         

 Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

/Írásos anyag csatolva/ 

Mozsár Lászlóné polgármester: Következik a 2017-es költségvetési év végrehajtásának a 
tárgyalása. Megkaptuk a Hivatal elszámolását, amely része a 2017. évi költségvetésünknek. 
Kérem a Jegyző Urat legyen szíves hozzáfűzni néhány gondolatot, mert mielőtt elfogadjuk a 
2017. évi költségvetés végrehajtását, ezt is el kell, hogy fogadjuk.  

Dr. Kundrák István jegyző: A Hivatal költségvetésének a bevételi oldala az állami 
támogatás, ami az elmúlt évben nem növekedett. A normatívánk a bér jellegű kiadásokra volt 
elegendő mind a két településen, hiszen jelentős minimál béremelések voltak az elmúlt évben. 
Az önkormányzat állta az egyéb kiadásokat, elsősorban a dologit, a fenntartásiakat. Tehát a  
Hivatal részére nem kell az önkormányzatnak befizetnie. 

Mozsár Lászlóné polgármester: Köszönjük szépen, van-e valakinek kérdése? /Kérdés nem 
hangzott el./ Kérem, hogy aki a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évi költségvetésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2018. (V.29.) határozata 
a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: - 
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár 
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Mozsár Lászlóné polgármester: Következik a 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása. 
Az anyagot megkapták, amely részletes, nagyon alapos. A számok tükrében láthatják, hogy 
okosan, takarékosan gazdálkodtunk. Van-e kérdése valakinek? /Kérdés nem hangzott el./ 
Kérem, hogy aki a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezettel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő rendeletet: 

 

 
JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete 
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
 
 
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

 
            162.751.570.-Ft Költségvetési bevétellel 

  
       172.312.798.- Ft Költségvetési kiadással 

 
                 9.561.228.- Ft       helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 
1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) Az önkormányzat a felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az Európai uniós támogatással megvalósult projektek bevételeit, kiadásait az 5. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
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3. § 

(1) A képviselő-testület a Jászágó Községi Önkormányzat Konyhája nevű intézményének 2017. 
évi zárszámadását az 1.1/A. számú melléklet szerinti táblázatok alapján hagyja jóvá. 

(2) A képviselő-testület a Jászágó Községi Önkormányzat Óvodája nevű intézményének 2017. 
évi zárszámadását az 1.1/B. számú melléklet szerinti táblázatok alapján hagyja jóvá. 

 
 

4. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

5. § 
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet. 
 
Kelt: Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 05. 29-én tartott ülésén. 

 

 
                      Mozsár Lászlóné Dr. Kundrák István 
                         polgármester jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került Jászágó községben 2018. május 30-án. 
 
 
 
      Dr. Kundrák István   

 jegyző 

 
 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: - 
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
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Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár 
 
 

III./ Napirend: 

Tárgy:           Egyéb időszerű kérdések, bejelentések 

III./1. Napirend:  
   
Tárgy:           Óvodavezetői pályázat  határidő módosításáról           
                           
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

/Írásos anyag csatolva/ 

Mozsár Lászlóné polgármester: Az előző testületi ülésen hoztunk határozatot az 
óvodavezetői állás meghirdetésére, azonban, sajnos a mai napig nem kaptuk meg a közigállás 
regisztrációs kódunkat a Belügyminisztériumtól. Ezen a felületen kell közzé tennünk az 
álláshirdetésünket. A késedelem miatt a pályázat benyújtásának határidejét 2018. július 31-re 
kell módosítanunk. Az álláshirdetésnek 30 napig fent kell lenni, így ez akkor biztosítva lesz. 
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2018. (V.29.) határozata 
Jászágó Községi Önkormányzat Óvodájának óvodavezetői pályázat kiírásáról 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Jászágó 
Községi Önkormányzat Óvodájának óvodavezetői megbízásra szóló pályázat kiírását az 1. 
számú melléklet szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: - 
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár 
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III./2. Napirend:  
   
Tárgy:           Óvoda nyári nyitva tartása    
                                               
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Újra kell tárgyalnunk az óvoda nyári nyitvatartási kérelmét, 
mert Kácsorné Sulyok Ildikó óvodavezető elhozta az általunk kért szülői nyilatkozatokat, 
miszerint elfogadják az általuk javasolt nyitva tartást. 
Kácsorné Sulyok Ildikó óvodavezető: A nyári nyitva tartás június 1-től, az évzárótól, 
augusztus 31-ig 7-15 óráig. Ez hosszú évek óta jól működött, tapasztalataink szerint a nyár 
folyamán ebéd után már alig van gyerek. Így nem kell túlórát fizetni, a szabadságolásokat is 
meg tudjuk oldani, a nyolcórás ellátás biztosított, amire le lehet hívni a támogatást. A kéthetes 
leállás idejére, a más településre való elhelyezést sem kívánják igénybe venni a szülők. Ha az 
egész napos nyitva tartás mellett döntenek, akkor valakit fel kell venni, de csak óvónőt 
vehetnek fel. Kérem a testületet támogassa kérelmünket. A szülői nyilatkozatokat 
megtekinthetik. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, hogy aki az Óvoda nyári nyitva tartási kérelmével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2018. (V.29.) határozata 
Jászágó Községi Önkormányzat Óvodájának nyári nyitva tartásáról 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a szülői beleegyező 
nyilatkozatok birtokában elfogadta Jászágó Községi Önkormányzat Óvodájának nyári 
nyitvatartási kérelmét.   
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: - 
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár 
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III./3. Napirend:  
   
Tárgy:           Szülői szervezetek támogatásáról   
                                               
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Az óvoda és az iskola Szülői Szervezete azzal a kéréssel 
fordult hozzánk, hogy támogassuk a gyereknapi rendezvényüket. Kérem a testületet 
határozzuk meg az összeget.  
Csajkás Lajos alpolgármester: Legyen a tavalyihoz hasonló összeg, az óvodának 15 000,- 
Ft, az iskolának, mivel most kevesebb a gyerek, 20 000,- Ft. 
Jenes Miklós képviselő: Egyetértek, játékok vásárlására költsék a támogatásunkat. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, hogy aki az óvoda Szülői Szervezet 15 000,- Ft-os 
és az iskola Szülői Szervezt 20 000, Ft-os, támogatásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2018. (V.29.) határozata 
a helyi óvodai és iskolai Szülői Szervezetek támogatásáról 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a helyi óvodai Szülői 
Szervezetet 15 000,- Ft-al /azaz tizenötezer/, és a helyi iskolai Szülői Szervezetet 20 000,- Ft-
al /azaz húszezer/, ami számla ellenében kifizetésre kerül.  
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: - 
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár 
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III./3. Napirend:  
   
Tárgy:           Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme       
                                               
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
/Írásos anyag csatolva/ 

Mozsár Lászlóné polgármester: A következő napirendi pontunk az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány kérelme. Kérem a véleményüket, javaslatukat. 

Csajkás Lajos alpolgármester: Tavaly is adtunk, javaslom most is adjunk 10 000,- Ft-ot. 
Nem sok, de nem mondhatják, hogy nem adtunk. 

Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, hogy aki az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
10 000,- Ft-os támogatásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2018. (V.29.) határozata 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
(1182 Budapest, Királyhágó u 70.) támogatására 10 000,- Ft azaz Tízezer Ft-ot utal át a CIB 
Banknál vezetett 10700608-49891102-51200002 számú számlájára, a Jászberény 
Mentőállomás részére korszerű mentéstechnikai eszközök vásárlására. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az összeg átutalásával kapcsolatos teendőkkel. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: - 
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár 
 
 
 

Mozsár Lászlóné polgármester: A Vöröskeresztes pályázatunkon elnyer „Humanitárius 
település” oklevelünket elhoztam, megtekinthetik.  
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További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

Mozsár Lászlóné                                  Dr. Kundrák István 
 polgármester                                             jegyző 
 
 
                                                                      Racskó Anikó 
                                        jegyzőkönyv hitelesítő 
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1. számú melléklet 

Jászágó Községi Önkormányzat 
                            

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján 
pályázatot hirdet 

Jászágó Községi Önkormányzat  
 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01. - 2023.06.30.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

5124 Jászágó, Petőfi u 2.  

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

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény 
pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai 
munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések 
előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és 
ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a 
köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 
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-         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges    
végzettség, 

-         legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett tapasztalat, 
-        magyar állampolgárság 
-         büntetlen előélet 
-         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatási vezetői szakképzettség 

-  2  - 
 
-         A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
-         vezetői gyakorlat legalább 3 év 
-         helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

-         részletes szakmai önéletrajz 
-         vezetési, fejlesztési program 
-         iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata 
-         szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás 
-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
-         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
-         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes 

pályázati anyagba betekinthessenek 
-         nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
-         nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kundrák István jegyző nyújt, a 57/520-
020-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
        Postai úton, a pályázatnak a Jászágó Községi Önkormányzat címére 
     történő megküldésével (5124 Jászágó Kókai tér 1.) Kérjük a borítékon  
     feltüntetni: óvodavezető pályázat. 
         

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott 
pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15. 
    

 




