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Egészségügyi

és

Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra, mely az
alábbi:
1. Előterjesztés a Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda vezetői állás betöltésére érkezett
pályázatok elbírálására.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontot egyhangúlag megtárgyalásra elfogadták.
1. Előterjesztés a Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda vezetői állás betöltésére érkezett
pályázatok elbírálására.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Mint ismeretes Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezető szeptembertől nyugdíjazását kérte,
ennek jogi következménye, hogy az intézmény nem maradhat vezető nélkül. Pályázat került
kiírásra a vezetői állás betöltésére, melyre két pályázat érkezett, mindkét jelölt alkalmas az
állás betöltésére.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Mindkét pályázat megtekinthető volt a képviselők részéről. Az óvodapedagógusok is
megismerték a pályázatokat, mely alapján rövid jellemzést készítettek. Az óvodapedagógusok
nagy százalékban Pósán Ferencné kinevezését támogatják, azonban ez a vélemény a
képviselő-testületet nem kötelezi.
Csontos Sándor:
Magam is megismertem, olvastam a pályázatokat, mindekét jelölt alkalmas, magas színvonalú
képzettséggel rendelkeznek.

Rácz Zoltán:
Én a felé hajlok, hogy ha van helyben alkalmas személy az állás betöltésére, akkor őt
támogassuk.
Bálega Jánosné:
Magam is hosszú éveken keresztül dolgoztam az óvodában, mint óvodapedagógus, illetve
vezető helyettes. A pályázatokat megismertem. Takácsné Matlag Erzsébet két évtizede
dolgozik óvónői pályán, illetve vezető helyettesként nagy rálátással, tapasztalattal
rendelkezik. Szakmailag folyamatosan képezte magát. Egy vezető feladata azonban mindig
nagyon összetett. Azonban a tapasztalat megszerezhető, a szakmai ismeret megtanulható. A
képviselő-testület felelőssége a döntésnél nagy, mert együtt kell tudni működni az intézmény
vezetőnek a többi intézménnyel, önkormányzattal, munkatársakkal, szülőkkel, stb.
Kiss Józsefné:
Szakmailag Takácsné Matlag Erzsébet nagyon képzett, pályázatában nagyon sok konkrétum
van. Ugyanakkor nincs szó benne az óvoda és iskola közötti átmenetről, ami viszont a másik
pályázatban szerepel. Pósán Ferencné az általános iskolában alsós tanítónéni, az munkája
során szerzett tapasztalatok bele vannak építve a pályázatába. Mivel egyházi iskola működik
Nyíracsádon, ezért fontos, hogy már az óvodai nevelésnél gondot fordítsanak arra, hogy
ebben a szellemben készítsék elő az iskolára a gyerekeket.
Csontos Sándor:
Aki egyetért azzal, hogy Pósán Ferencné töltse be az óvodavezetői állást, szavazzon.
A bizottság tagjai közül hárman tartózkodtak, ketten Pósán Ferencnére szavaztak.
Csontos Sándor:
Aki egyetért azzal, hogy Takácsné Matlag Erzsébet töltse be az óvodavezetői állást,
szavazzon.
A bizottság mind az 5 tagja tartózkodott.
Az elhangzottak után a bizottság az alábbi határozatot hozta:
19/2015. (VIII.13.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda
vezetői állás betöltésére érkezett pályázatokat
megtárgyalta, a pályázók közül két szavazattal Pósán Ferencné jelöltet támogatja.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2015. augusztus 13.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
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