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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 3-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Kovács Lászlóné, 
Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

 
 
Távolmaradt képviselık: Harmati László, Kovács Edina (távolmaradásuk okát bejelentették.) 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Frey Mihály aljegyzı, Kálmán János oktatási referens, valamint 
Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket. Megállapította, hogy a 
rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai 
közül 10 fı jelen van. A telefonon történt ülés összehívását az indokolta, hogy a nevelési-
oktatási intézményvezetıi pályázatok keretében több olyan pályázat érkezett be, amit formai 
oknál fogva az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság érvénytelennek javasolja tekinteni. 
Olyan javaslat érkezett, hogy még mielıtt kimennének az intézményekhez a pályázati 
anyagok, döntsön a testület arról, hány pályázatot vitassanak meg. 
 
Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Halász Ferenc képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a napirend megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
205/2012.(IV.03) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Intézményvezetıi pályázatok érvényességének elbírálása  
 
 
Intézményvezetıi pályázatok érvényességének elbírálása  
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Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
március 29-én rendkívüli ülésén bontotta az óvodavezetı, az általános iskolai, valamint a 
gimnázium igazgatói pályázatokat. A gimnázium esetében egy pályázat érkezett, érvényes, 
minden formai követelménynek megfelel. Az óvodánál három pályázatot kellett vizsgálniuk, 
kettıt formai okok miatt kizárásra javasolnak. Az általános iskolánál két pályázó adta 
pályázatát, itt is az egyiket, formai okokra hivatkozva, kizárásra javasolta a bizottság. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
kiegészítéssel nem kívánt élni, a rendkívüli bizottsági ülésen a képviselık szinte teljes 
létszámban részt vettek.  
- Nagyné Mikó Magdolna óvodavezetıi állásra benyújtott pályázata esetében a borítékon nem 

szerepel a pályázati azonosító, valamint nem került benyújtásra az adatkezeléshez 
kapcsolódó nyilatkozat, így javasolják a formai hiba miatti érvénytelenség megállapítását. 

- Nagyné Kerekes Anikó óvodavezetıi állásra benyújtott pályázata nem lett aláírva, ezáltal 
nincs hitelesítve, így javasolják formai hiba miatti érvénytelenségének megállapítását. 

- Dr. Magocsa László általános iskola igazgatói állásra benyújtott pályázata nem tartalmaz CD 
mellékleten benyújtott vezetıi programot, valamint eredeti erkölcsi bizonyítványt, így 
javasolják formai hiba miatti érvénytelenségének megállapítását. 

Bizottsága megállapította, hogy a három intézményvezetıi állásra egy-egy, összesen három 
érvényes pályázat lett benyújtva.  
 
 
Siklósi István polgármester a képviselıktıl határozathozatalt kért, amennyiben egyetértenek a 
bizottság döntésével. A kiírásban nem lett biztosítva a hiánypótlás lehetısége. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, hogy a bizottsági megállapításból az derül ki, 
többségében kicsi hibákat vétettek a pályázók. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester az érvénytelennek nyilvánításokról kérte a testületi határozatok 
meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
206/2012.(IV.03) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetıi pályázatára beérkezett, Nagyné Mikó Magdolna (lakcím: 5643, Bélmegyer 
Wesselényi u.22.) pályázatát formai okokból (a borítékon nem szerepel a pályázati azonosító, 
valamint nem került benyújtásra az adatkezeléshez kapcsolódó nyilatkozat) érvénytelennek 
nyilvánítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
207/2012.(IV.03) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetıi pályázatára beérkezett, Nagyné Kerekes Anikó (lakcím: 5650, Mezıberény 
Hunyadi János u. 9/2.) pályázatát formai okból (a benyújtott pályázat nem lett aláírva, ezáltal 
nincs hitelesítve) érvénytelennek nyilvánítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
208/2012.(IV.03) sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetıi pályázatára beérkezett, Dr. Magocsa László (lakcím: 6500, 
Baja Szent Antal u. 111/A. II.8.) pályázatát formai okokból (pályázat nem tartalmaz CD 
mellékleten benyújtott vezetıi programot, valamint eredeti erkölcsi bizonyítványt) 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte, hogy a képviselık rendelkezésre tudtak állni, a mai 
döntések után, mind a három intézmény esetében egy-egy érvényes pályázat van, azt kell az 
intézményeknek véleményezni.  
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
testületi ülést.  
 

k.m.f. 
 
 
                   Siklósi István                                                                  Frey Mihály  
                   polgármester                                                                     aljegyzı 
 
 
 
                Debreczeni Gábor                                                           Halász Ferenc 
                       képviselı                                                                       képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı  
 


