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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. június 24-én 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre képviselő 
 Dudás Gergely képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Loksa János képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Igazoltan távol: Balázs János Ferenc alpolgármester 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dávid Imre képviselő és Hámori Imréné képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
 

1. Óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. 0238/23 helyrajzi számú földút értékesítése  Hajnis Ferenc polgármester 
       szóbeli előterjesztés 

 
 
 
1. Napirend  Óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az intézményvezetőnknek június 30-án lejár a vezetői megbízása, ezért kiírtuk az intézményvezetői állásra 
vonatkozó pályázati felhívásunkat. Kettő pályázat érkezett, amint azt az előterjesztésben is leírtuk. Az egyik 
érvényes pályázat, a másik inkább érdeklődés, ajánlkozás szintű volt. Ismertetem a bánki kisebbségi 
önkormányzat, a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a szülők véleményét. Bánk Kisebbségi 
Önkormányzat véleménye a pályázattal kapcsolatosan: „a pályázat megismerése és a pályázó meghallgatása után 
Bánk Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzata támogatja Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna pályázatát. 
A bánki önkormányzatnak véleményezési joga van, és szóban tájékoztatott a polgármester úr, hogy ők is 
támogatják Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna pályázatát, és javasolják a megbízását. 
A tolmácsi szülők véleménye a jegyzőkönyv alapján: „Tolmács szülői szervezete támogatja, és elfogadásra 
javasolja a pályázót. 
A bánki szülők véleménye a jegyzőkönyv alapján: „A Bánki Törpe Tagóvoda szülői szervezete támogatja, és 
elfogadásra javasolja a pályázót. 
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A képviselő-testület által megválasztott 3 tagú szakmai bizottság véleménye: „Tisztelt Képviselő-testület! A 
meghallgatási bizottság Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna szakmai programját szakmai szempontból pozitívan 
értékeli és támogatja és elfogadásra javasolja.”  
Intézményi dolgozók (a bánki és a tolmácsi óvodában dolgozók együttesen) szintén elfogadásra javasolják és 
támogatják a pályázót. 
A vezetési programot a nevelőtestület véleményezte: „A nevelőtestület azonosul azzal az elképzeléssel, hogy 
felnőtteket tisztelő, jól kommunikáló, sok-sok tapasztalattal rendelkező gyermek kerüljön ki a kezünk közül. 
Üdvözöljük azt az elképzelést, hogy emberileg és szakmailag is igyekszik megfelelni a munkatársaknak. 
Fontosnak tartjuk, hogy kiemelten kezeli a szakmai, úgynevezett „erős” területeinket, ebből adódóan lehetünk 
sikeresek, kellően motiváltak. Szívesen vesszük az egyenlő terhelésre és az adódó konfliktusok közös 
megoldására irányuló törekvését. Biztosítjuk támogatásunkról a megfelelő munkahelyi légkör 
megteremtésében.” 
Az alkalmazotti véleményezés során titkos szavazással szavaztak, a Tolmácson készült jegyzőkönyv szerint 10-
ből 10 szavazó elfogadta és támogatta a pályázatot.  
Összefoglalva tehát minden véleményezésre jogosult fórum támogatja a pályázót és javasolja a vezetői 
megbízását. 
Kérem a testület véleményét! 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Hogy lesz az intézményvezető? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most fogunk róla szavazni, ha elfogadja a képviselő-testület, Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna lesz. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ő óvodavezető lesz, nem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, a Tolmács-Bánk Óvoda intézményvezetője, azaz óvodavezető. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
És hogy van ez az egész épület? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az épület az önkormányzat tulajdona, az önkormányzat rendelkezik felette. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Én úgy gondoltam, hogy az egész épület az intézmény, amelynek a vezetője a Magdi volt. Már csak azért  is, 
mert a múltkor a Magdi lett felelősségre vonva, mert a takarító nem takarította az iskolában az ablakot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, mivel eddig a Magdi volt az intézményvezető, és a takarítónő munkáltatója az intézményvezető, és a 
takarítónő munkaköri feladataiba tartozik az egész épület takarítása. most a Zsuzsa lesz az intézményvezető és 
egyben a takarítónő főnöke. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a Zsuzsa lesz a vezető, övé a munkaszervezéssel kapcsolatos döntés joga. Már beszélgettünk ezekről a 
dolgokról a Zsuzsával, és az a véleménye, hogy az Ildikó önállóan felel majd a konyháért, de ez majd kialakul. 
 
További  hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:  
Aki egyetért azzal, hogy Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezetői pályázatát elfogadjuk, és megbízzuk 
az Óvoda vezetésével, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

71/2010. (VI.24.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő–testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A..§ alapján a Tolmács-Bánk Óvoda 
óvodavezetői  állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján – a 
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közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102.§ (3) bekezdése szerint 
figyelembe véve az intézményi nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői 
közösség véleményét, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év 
XXXIII. Törvény 20/A..§ (6) bekezdése alapján 3 fős szakértelemmel rendelkező 
bizottság véleményét, és Bánk Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
hozzájárulásával Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna pályázót 2010. július 1. 
napjától határozott időre, 2015. július 31-ig – a kinevezés szerinti munkaköre mellett 
– megbízza a Tolmács-Bánk Óvoda óvodavezetői beosztás, illetve az óvodavezetői 
feladatok ellátásával. 
Az óvodavezetői illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a 138/1992. Korm. Rendelet 
rendelkezései irányadók, úgy hogy az intézményvezető vezetői pótléka a mindenkori 
közalkalmazotti pótlékalap 200%-a, a nemzetiségi pótlék a mindenkori 
közalkalmazotti pótlékalap 18%. 
 
Határidő:  2010. július 1. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
2. Napirend  0238/23 helyrajzi számú földút értékesítése – szóbeli előterjesztés  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előző testületi ülésen már szó volt arról, hogy az Alkotmány utca végén lévő földutat Dósa Károly beépítette, 
de le fogja bontani az építményt és marad a földutunk. Azt mondja, hogy annak idején az előző polgármesterrel 
megegyezett szóban, hogy amint a rajzon látjátok, a 0238/23 helyrajzi számú terület – amelyik Dósa Károly 
tulajdonában volt - átkerült az önkormányzat tulajdonába, és az emberek a Dósa Károly által beépített út helyett 
arra járhatnak a földekre. Erre a megállapodásra hivatkozva építette be az utunkat. Most, hogy a földútról 
lebontja a beépítést,  kérné vissza ezt a területe, mert ide szeretné áthelyezni azokat az építményeket, melyeket 
az utunkról elbont. Dósa Károly azt szeretné, hogy most ingyen kapja vissza ezt a területet, hiszen annak idején ő 
is ingyen adta át az önkormányzatnak. Ha úgy döntünk, hogy visszaadjuk neki ezt a területet, ingyen nem 
tehetjük meg, hiszen az önkormányzat vagyonával nem gazdálkodhatunk felelőtlenül. Javaslom, hogy tárgyalok 
erről Karcsival, utánanézek, hogy milyen jogcímen, hogyan került az önkormányzathoz, azt esetleg lehetne-e 
semmisnek tekinteni, és majd ezen információk birtokában visszatérünk a kérdésre. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a 0238/23 helyrajzi számú terület 
Önkormányzat és Dósa Károly tolmácsi lakos közötti tulajdonjog helyzetének körülményeit feltárja, majd az 
információk ismeretében a képviselő-testület ismét tárgyalja a kérdést,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Tolmcs 0238/23 helyrajzi számú 
földúttal kapcsolatos tulajdonjog-rendezéshez kapcsolódó kérdések tisztázására és az üggyel kapcsolatos 
információk megszerzésére megbízza a Polgármestert, majd az információk és tények ismeretében ismét 
tárgyalja a napirend témáját. 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 Dávid Imre Hámori Imréné 
    képviselő képviselő 


