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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

4. /2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 29-én (kedd) 

16: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Fehér István képviselő                          

  Hegedűs Lászlóné képviselő 

                         Kigyósi Krisztián képviselő (3 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  Lőrincz Edit jegyző 

                 

                                                          Mizsei Ferencné mb. óvodavezető 

      

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a 

testület 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1./Kunbaracs Óvoda működése a 2013/2014. nevelési évben 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Mizsei Ferencné mb. óvodavezető 

2./ Óvodavezetői   állásra kiírt pályázat elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

3./Egyéb 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Kunbaracs Óvoda működése a 2013/2014. nevelési évben 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Mizsei Ferencné mb. óvodavezető 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

25 /2014. (VII. 29.) határozat 

óvoda beszámolójának elfogadása 

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az óvoda 2013/2014. nevelési 

évben végzett működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy tekintettel arra, hogy Mizsei Ferencné 2015. évben nyugdíjba 

mehet, az óvodavezető további  megbízását javasolja. 

Mizsei Ferencné 2014. szeptemberétől az utolsó nevelési évét kezdi  a baracsi óvodában.  

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

/2014. (VII.29.) határozat 

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda 

óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

 
Felelős:   polgármester 

Határidő: értelemszerűen 



 3 

 

27 /2014. (VII.29.) határozat 

 óvoda vezető megbízásáról döntés. 

HATÁROZAT 

 

 

1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kunbaracs 

Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 2014. augusztus 1-től- 2015. július 31-ig a 

jelenlegi óvónő Mizsei Ferencné kap magasabb vezetői megbízást. 

 

2./ Mizsei Ferencné illetményét a Kjt-ben  meghatározottak szerint, (jelenlegi bérének 

megfelelően) magasabb vezetői pótlékát 40.000.-Ft (pótlékalap 200%-a) összegben j állapítja 

meg. 

 
Felelős:   polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Egyéb 

 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tolnai Irén Piroska 

munkaviszonya 2014. július 21-én megszűnt. 

A 2014. 01.01.-05.31.ig tartó időszak gazdasági eseményeinek 4/2013.(I.1.) Korm.rend. 

szerinti teljes körű könyvelését már az új kolléganő(Vértesyné Dr.Klier Irén ) végzi. 

 Az új számviteli ügyintéző június 16-án lépett munkába, az ez évi teljes körű könyvelést 

január 1-től kell elkezdenie. 

A Magyar Államkincstár felé történő időközi adatszolgáltatások teljesítése emiatt nagyon 

akadozik, ami jelentős bírságolást von maga után. 

 

 

 

 

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 18.40. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


