
 
 
 
 
 

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében  
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2018. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Bíró Ferenc 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Dulai Roland 
Papp Zsóka 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Tengely László                                    képviselő 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       
Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Némethné Balázs Gabriella 
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
Sípos Dénesné 
 
Juhász János 
Berencsi Gergely 
Bari Gergely 
 
Bárdos Krisztián 
Antal István 
 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Szilágyi Sándor 
Bíróné Molnár Márta 
 

külső tag 
külső tag, fogorvos 
külső tag 
Arlói Széchenyi István Általános 
Iskola igazgatója  
Arlói Tengerszem Óvoda vezetője 
Tájház és Könyvtár vezetője 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egye-
sület elnöke 
Polgárőr Egyesület elnöke 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
vezetője 
Sportegyesület vezetője 
JOBBIK helyi vezetője 
Arlói Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke 
plébános 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
ügyvezetője 
jegyző 
Idősek Tanácsának elnöke 
jegyzőkönyvvezető 
 

Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Jelen van 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Jelen van 
Nem jelent meg 
Jelen van 
 

 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés határo-
zatképes, mert 6 képviselő van jelen. A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, 
mert az Arlói Tengerszem Óvoda vezetőjének megbízásáról szóló 88/2018. (IV. 20.) hatá-
rozat módosítására van szükség. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  

JEGYZŐKÖNYV 
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Arlói Tengerszem Óvoda vezetőjének megbízásáról szóló 88/2018. (IV.30.) ha-
tározat módosítása 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda vezetőjének megbízásáról 
 szóló 88/2018. (IV.30.) határozat módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: megkérem a jegyzőasszonyt, mondja el a módosítás szükségessé-
gének okát. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: az óvodavezető megbízása a fenti határozat értelmében 2018. 
május 1-jétől 2023. április 30-ig szól. A közalkalmazotti törvény szerint maximum 5 évre 
lehet kinevezni a vezetőt, viszont a közoktatásról szóló törvény szerint a kinevezésnek 
július 1. és augusztus 15. között kell lennie.  
 
Mivel a korábbi óvodavezető nyugdíjba vonul, az volt az álláspont, hogy a kinevezés 5 
évre történjen. Mivel a pályázatban is így lett kiírva, ehhez akartunk igazodni. A kincstár-
nál azonban nem lehet ezt az időszakot rögzíteni. Már a Kormányhivatallal is egyeztet-
tünk. Mindenképpen módosítani kell a korábbi határozatot.  
Egyik lehetőség az lenne, hogy a megbízás vége 2022. augusztus 15-re módosul, viszont 
a jogszabály alapján a kinevezés időtartama csak 6 hónappal téríthető el. Így ez jogsza-
bályba ütközne. 
 
A másik lehetőség, hogy a megbízást 2 hónappal meg kell hosszabbítani. Így a megbízás 
időtartama: 2017. május 1. – 2023. július 1. lenne. 
 
Balázsné Király Rita: a hivatalos kiírásban május 1. volt, élhet-e valaki ezért jogorvos-
lattal? 
 
Balogh Edina: azért nem volt ez eddig probléma, mert mindig a szorgalmi idő volt meg-
adva. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 5 évre nevezhető ki. A vezető nyugdíjba vonul, nem lehet 
visszatartani. 
 
Balázsné Király Rita: mi lett volna a másik megoldás? Addig a helyettes vette volna át a 
vezetést? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: valakit meg kellett volna bízni a vezetői feladatok ellátásá-
val. 
 
Vámos Istvánné dr.: ha eredménytelen lett volna a döntés, akkor is meg kellett volna 
valakit bízni. 
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Klisóczkiné Papp Andrea: csak a dátummódosítás lehet a megoldás, ha elfogadja a tes-
tület. Itt van a jogszabály, kinyomtattam, meg lehet nézni. 
 
Balázsné Király Rita: értem a jogi dolgokat. Részemről a módosítás: igen. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: nem a személyről döntünk, hanem a határozat módosításáról. 
Felolvasom a határozat javaslatot: 
 
„Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda veze-
tőjének megbízásáról szóló 88/2018. (IV.20.) határozatban a vezetői megbízás időtarta-
mát 2018. május 1. napjától 2023. július 1. napjáig tartó időtartamra módosítja. A hatá-
rozat többi része változatlan marad. A képviselő testület utasítja a polgármestert a továb-
bi szükséges intézkedés megtételére.” 
 
Bíró Ferenc: ebben sok választásunk nincs. A jogszabálynak meg kell felelni. 
 
Vámos Istvánné dr.: kérem, hogy aki a határozat módosítással az előterjesztésben foglal-
tak szerint egyetért, szavazzon. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  
 

97/2018. (V.9.) határozat 
 
Tárgy:  Arlói Tengerszem Óvoda vezetőjének megbízásáról szóló 88/2018. (IV.20.) hatá-
rozat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda veze-
tőjének megbízásáról szóló 88/2018. (IV.20.) határozatban a vezetői megbízás időtarta-
mát 2018. május 1. napjától 2023. július 1. napjáig tartó időtartamra módosítja. 
A határozat többi része változatlan marad.  
 
A képviselő testület utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2018. május 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
 
Papp Zsóka: kértem módosítást a falutévétől, mivel én nem nyugdíjba vonulok, illetve a 
KMB-s mindig is volt, és most is van. 
 
A júniusi testületi üléssel kapcsolatban lenne még kérdésem: június 29-én nem tud részt 
venni az egyik pályázó, nem lehetne-e módosítani a kiírást? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: ha a júniusi ülés 1 héttel korábban lesz, akkor talán még bele-
fér. 60 napon belül kell dönteni. A megjelenéstől számított 30 napon belül, de július 31-ig 
szakmai kollégiumi tagot is kell hozzá hívni. Tegyük át az ülést július 6-ra? 
 
Bíró Ferenc: akkor jön haza a pályázó. 
 
Papp Zsóka: akkor legyen június 20-án az ÜSZOB ülése, 22-én pedig a testületi ülés. 
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
 
 
Bíróné Molnár Márta 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


