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Sárisáp  Község  P o l g á r m e s t e r e 
2523 Sárisáp, Fő utca 123. 

Telefon:   33/518-310;  fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu  
 

64-75/2015.  

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 
 
 
Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2015. június 8-án – hétfőn – 1600 órakor 
 

tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton 
meghívom. 

 
 
 

Napirendi javaslat: 
 

 
1. / A Sári Óvoda óvodavezetőjének választása 
  Előadó: Tóthné Putz Erika     jegyző 

 
2./   Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázat benyújtása, saját 

erő biztosítása 
  Előadó:  Kollár Károly      polgármester 
 
3./  Egyéb kérdések, bejelentések 
 
 
S á r i s á p, 2015. június 8. 
 

 
 
Kollár Károly 
 polgármester 
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Sárisáp  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2523 Sárisáp, Fő utca 123.  

Telefon: 33/518-310, fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu 

 
64-        /2015.  ikt. szám. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:   Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án  

16:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalának tanácsterme. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:   
A képviselő-testület tagjai:  Kollár Károly Imre  polgármester,  

Bercsényi László   képviselő, 
Dr. Maradi Attila  képviselő, 
Ligetiné Vass Éva   képviselő,  
Szekeres Tibor   képviselő, 
Tóthné Putz Erika   jegyző 
  

Meghívottak:   Baranyai Péter Pálné  pályázó, 
    Binderné Haracska Piroska  pályázó 
 
Állandó meghívott:   Tittmann Jánosné   pénzügyi főmunkatárs 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Bercsényiné Bors Ildikó  igazgatási főmunkatárs 
 
Kollár Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és a 
meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen a testület 7 
tagjából 5 fő jelen van. Keszthelyi Róbert és Huberné Kisgyőri Katalin képviselők igazoltan 
vannak távol. 
Elmondta, hogy határidőhöz kötött döntés miatt volt szükség a rendkívüli képviselő-testületi 
ülés megtartására. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyhez a 
képviselőknek egyéb javaslata nem volt.  
 
Az elhangzottakkal képviselők valamennyien egyetértettek, a képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjai a következők voltak: 
  

Napirend 
 
1. / A Sári Óvoda óvodavezetőjének választása 
  Előadó: Tóthné Putz Erika     jegyző 

 
2./   Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázat benyújtása, saját 

erő biztosítása 
  Előadó:  Kollár Károly      polgármester 
 
3./  Egyéb kérdések, bejelentések 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. / A Sári Óvoda óvodavezetőjének választása  
 Előadó: Tóthné Putz Erika     jegyző 
 
Kollár Károly polgármester az 1. napirendi pont ismertetésekor elmondta, hogy az 
előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  Felkérte Tóthné Putz Erika 
jegyzőt, fűzzön szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez.  
 
Tóthné Putz Erika jegyző a jegyzőkönyv mellékletében szereplő írásos előterjesztést 
kiegészítve tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Sári Óvoda közoktatási 
intézményben a  Csolnok és Környéke  Közoktatási Társulásból való kiválással egyidejűleg 
az új intézmény létrejöttekor - 2014. július 2-től - a magasabb vezetői megbízás pályáztatás 
útján történő betöltéséig, de legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre Lakics 
Gyuláné óvodapedagógus kapott megbízást a vezetési-szervezési feladatok ellátására. 
 
Ennek megfelelően képviselő-testületi döntés alapján határidőben kiírásra került az 
intézményvezetői pályázat. A vezetői megbízás maximálisan öt év határozott időre adható.  
 
Pályázati anyagot Baranyi Péter Pálné és Binderné Haracska Piroska nyújtott be, mely 
tartalmilag és formailag egyaránt megfelelő volt. A pályázatokat a jogszabályoknak 
megfelelően az arra jogosultak megismerték és véleményezték.  
 
Tekintettel arra, hogy a  képviselő-testület által létrehozott szakbizottság a képviselő-testületi 
ülést megelőzően tartotta véleményező ülését, Kollár Károly Imre polgármester felkérte 
Ligetiné Vass Éva képviselő Asszonyt, ismertesse a szakbizottság által kialakított véleményt.  
 
Ligetiné Vass Éva, mint a szakbizottság levezető elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
mindkét pályázó a Sári Óvoda óvodapedagógusa.  Kérdésre válaszolva mindketten úgy 
nyilatkoztak, hogy a későbbiekben is tudnak majd együtt, eredményesen dolgozni, az óvoda 
jelenlegi, kissé zárt helyzetén javítani, a szülők és a település felé nyitni.  
Baranyi Péter Pálné esetében a mesterpedagógus végzettséggel járó kötelezően vállalt 
feladataival kapcsolatban hangzott el kérdés.  
 
A beszámolót követően ismertette a szakmai bizottság egybe hangzó véleményét: 
„A bizottság megállapította, hogy mindkét pályázat megfelelt a kiírásnak, magas színvonalú, 
tartalmas, maximális hivatástudatot tükröző munka.  
A személyes meghallgatásokat követően titkos szavazással egybehangzóan (4 szavazattal)   
Binderné Haracska Piroska pályázatát támogatja, és a Sári Óvoda vezetésével való 
megbízását javasolja. Pályázata nagy igényességgel összeállított, az óvodai nevelés és 
oktatás teljes spektrumát átfogó, jövőbe mutató szakmai munka.” 
(A szakbizottsági jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kollár Károly polgármester elmondta, hogy számos azon feladatok köre, ahol az óvoda 
munkája kötődik a település mindennapi életéhez, ünnepeinkhez, az itt élő emberekhez.  
 
A fentiek figyelembevételével a képviselő-testület álláspontjának kialakítása érdekében 
javasolja a képviselőknek, hogy ABC sorrendet követve hallgassák meg a pályázókat.  
 
Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést tart 
az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor.  
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A benyújtott anyagokat tekintve Baranyi Péter Pálné hozzájárult  pályázatának nyílt ülésen 
történő tárgyalásához, míg Binderné Haracska Piroska zárt ülés tartását kérte.  
 
Köszöntötte a megjelent két pályázót, és mint érintetteket megkérdezte, hogy továbbiakban 
is fenntartják-e ezirányú kérésüket? 
 
Baranyi Péter Pálné továbbra is nyílt ülést kért, Binderné Haracska Piroska korábbi kérését 
módosította, ő is hozzájárult a nyílt ülésen történő meghallgatáshoz.  
 
Kollár Károly polgármester a pályázók nyilatkozata alapján ismertette, hogy az érintettek 
meghallgatására mindkét esetben nyílt ülés keretében kerül sor, majd felkérte a  pályázókat, 
egészítsék ki a benyújtott anyagokat, ismertessék elképzeléseiket.  
 
Elsőként Baranyi Péter Pálné, majd Binderné Haracska Piroska röviden ismertette pályázati 
anyagát, és jövőbeni terveit.  
 
Tekintettel arra, hogy minden képviselő megismerte a pályázati anyagokat, Kollár Károly 
polgármester kérte, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  
 
A képviselő-testület tagjai feltették kérdéseiket, melyre a pályázók válaszoltak. 
 
A képviselő-testület tagjainak egybehangzó véleménye volt, hogy mindkét pályázat magas 
színvonalú, igényesen összeállított munka.  
 
Rövid tanácskozást követően Kollár Károly polgármester szavazást kért a két jelölt 
támogatásának titkos szavazáson történő eldöntéséről, melynek lebonyolításához ad-hoc 
bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot szükséges létrehozni. 
 

A Szavazatszámláló Bizottságba elnöknek Bercsényi László képviselőt, tagoknak Dr. Maradi 
Attila képviselőt és Szekeres Tibor  képviselőt javasolta.  

Kollár Károly polgármester megkérdezte a jelenlévőket, van-e más javaslat. 

Más javaslat nem érkezett a bizottsági tagok személyére, mindhárman elfogadták a 
megbízatást, és bejelentették, hogy nem kérik az ügy zárt ülésen történő tárgyalását.   

 
A szavazás során a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és  0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2015. (VI.08.) számú határozata  Szavazatszámláló 
Bizottság létrehozásáról 

 

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
óvodavezető álláshelyre beérkezett két pályázat támogatásáról 
titkos szavazás alapján dönt, a választás lebonyolításához 
ideiglenes jelleggel Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. 

A bizottság elnöke Bercsényi László, tagja Dr. Maradi Attila és 
Szekeres Tibor.  

A bizottság tevékenysége a szavazás lebonyolítását követően 
megszűnik. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:   Kollár Károly 
                polgármester 
 

Kollár Károly polgármester felkérte Bercsényi Lászlót, a bizottság elnökét, adjon 
tájékoztatást a szavazás helyéről és módjáról. 

Kérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a községháza erre a célra kijelölt irodájában 
készítsék elő a szavazólapokat és bonyolítsák le a szavazást. 

A szavazás idejére szünetet rendelt el. 

A szavazás lebonyolítását követően Kollár Károly polgármester felkérte a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 

Bercsényi László Szavazatszámláló Bizottsági elnök elmondta, hogy a Képviselő-testület 
létszáma: 7 fő, jelen volt 5 fő, érvényesen leadott szavazatok aránya: 
  
Baranyi Péter Pálné pályázatára leadott szavaztok száma:    5 nem szavazat  

Binderné Haracska Piroska pályázatára leadott szavaztok száma: 5 igen szavazat 

(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kollár Károly polgármester  a titkos szavazás eredményére tekintettel ismertette a 
határozati javaslatot:  

Határozati javaslat: 

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sári Óvoda (2523 Sárisáp, Szent 
István utca 1.) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2015. július 02. napjától 2020. július 01. 
napjáig Binderné Haracska Piroska 2523 Sárisáp, Hunyadi János utca 102. szám alatti 
lakost, az intézmény óvodapedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett 
közalkalmazottját bízza meg. 

Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kerül 
megállapításra, jelenlegi garantált illetménye 248 624,- Ft, a magasabb vezetői pótlék az 
illetményalap 40 %-a, jelenleg 66 300,-  Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 

 
Az elhangzottakkal a képviselők egyetértettek, egyéb javaslatuk nem volt, egyhangúlag 5 
igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntöttek az óvodavezető személyének megbízásáról:  
 

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015. 
(VI.08.) számú határozata Sári Óvoda óvodavezetőjének 
megbízásáról 
 

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sári Óvoda 
(2523 Sárisáp, Szent István utca 1.) óvodavezetői feladatainak 
ellátásával 2015. július 02. napjától 2020. július 01. napjáig 
Binderné Haracska Piroska 2523 Sárisáp, Hunyadi János utca 
102. szám alatti lakost, az intézmény óvodapedagógus 
munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza 
meg. 
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Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján kerül megállapításra, jelenlegi garantált illetménye 248 624,- 
Ft, a magasabb vezetői pótlék az 
illetményalap 40 %-a, jelenleg 66 300,-  Ft. 
. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Kollár Károly 
                polgármester 

 
 
Kollár Károly Imre megköszönte a két jelölt munkáját, a megválasztott óvodavezetőnek 
gratulált, eredményes munkát és jó együttműködést kívánt. 
 
Binderné Haracska Piroska pályázó megköszönte a támogatást és a bizalmat. 
  

 

2./ Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázat benyújtása, saját erő 
biztosítása 
  Előadó:  Kollár Károly       
 
Kollár Károly polgármester ismertette a 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy  megjelent a 
Belügyminisztérium.. által kiírt pályázat, mely szerint pályázatot lehet benyújtani belterületi 
utak, járdák, hidak felújítására.   
 
Tekintettel arra, hogy a Malom utca, Hunyadi János utca felújítását célzó pályázatunk 
tartaléklistán vanvan benyújtott, de még el nem bírált belterületi utas pályázatunk, két 
lehetőségünk adódik. Vagy visszavonjuk a korábban benyújtottatezt a pályázatunkat, vagy 
más felújításra szoruló utat választunk. Kollár Károly polgármester szerint a tartaléklistán 
lévő pályázatot nem célszerű visszavonni, ezért javasolta, hogy az Árpád utca szilárd 
aszfaltburkolattal történő ellátására nyújtson be pályázatot az Önkormányzat.     
 
Tekintettel arra, hogy Aa képviselő-testület  tagjai a korábbi pályázat visszavonását nem 
támogatták, Kollár Károly polgármester ismertette a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 

 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Sárisáp, Árpád utca (Hrsz. 
172) 17-26 házszámok közötti szakaszának szilárd aszfaltburkolattal történő ellátására. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 2 837 626 Ft önerő összegét a 
2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására.  
Határidő: 2015. június 9. a pályázat elektronikus úton történő benyújtására. 
 
A javaslatot a képviselők megvitatták. Egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 
 

Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő–testületének  
60/2015. (VI. 8.) határozata a belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó 
pályázat benyújtásáról, saját erő biztosításáról 
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Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű pályázati kiírás keretében a 
Sárisáp, Árpád utca (Hrsz. 172) 17-26 házszámok közötti szakaszának szilárd 
aszfaltburkolattal történő ellátására. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 2 837 626 Ft önerő 
összegét a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására. 
 
 
Határidő: 2015. június 9. a pályázat elektronikus úton történő 
benyújtására 
Felelős:     Kollár Károly 
 polgármester 

 
3./  Egyéb kérdések, bejelentések 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így Kollár Károly polgármester megköszönte a 
részvételt és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Kollár Károly                                                 Tóthné Putz Erika 
                         polgármester                                                           jegyző 

 

 


