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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2019. 

július 17-én (szerdán) 8:30 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:  Községháza Ottawa Ignác terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza társulás elnöke Révfülöp nagyközség polgármestere 

              Vella Zsolt társulás alelnöke, Ábrahámhegy község polgármestere 

                                    Fábián Gusztáv társulás tagja Salföld község polgármestere  

                                    Fuchs Henrik társulás tagja Balatonrendes község polgármestere  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző Kővágóörsi KÖH, 

Wolf Viktória jegyző Badacsonytomaji KÖH, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanács 

ülése határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat polgármestere közül 4 társult település 

polgármestere jelen van. Az ülést megnyitja. 

Előterjeszti a napirendi pontot. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetért a napirenddel és annak megtárgyalásával. 

 

N a p i r e n d 

 

1.)  Óvodavezetői állásra pályázat elbírálása, intézményvezetői megbízás adása 
       Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

       

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

1.) Óvodavezetői állásra pályázat elbírálása, intézményvezetői megbízás adása  
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Lejár a jelenlegi 

óvodavezető vezetői megbízatása, ezért írták ki a pályázatot. Az álláshelyre egy pályázat 

érkezett, Vókóné Bognár Ibolya jelenlegi óvodavezetőtől. A maga részéről támogatja Vókóné 

Bognár Ibolya pályázatának elfogadását és köszöni eddigi munkáját. 
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Kondor Géza társulás elnöke: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Aki egyetért Vókóné Bognár Ibolya pályázatának 

elfogadásával, és azzal, hogy ő maradjon az óvoda vezetője, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

11/2019. (VII.17.) határozat 

Óvodavezető kinevezéséről  

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás (823 Révfülöp, Villai Filip tér 8.) 

megállapítja, hogy az óvodavezető munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásra benyújtott 

pályázat érvényes és ezért a pályázati eljárás eredményes volt.  

A Társulási Tanács a pályázat alapján Vókóné Bognár Ibolya (anyja neve: Portörő Terézia, 

születési helye, ideje: Tapolca, 1965. szeptember 10., Lakcíme: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 

7.) pályázatát támogatja és 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő 5 éves 

időtartamra megbízza a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos óvoda óvodavezetői 

feladatainak ellátásával. 

A Társulási Tanács a havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:Nkt.) 65. § (1) 

és (2) bekezdésének b) pontja alapján.   

Illetménypótlékok: 

  - Magasabb vezetői pótlék az Nkt. 65. § (2) bekezdésének b) pontja és a 8. melléklet 

alapján.                       

 

A Képviselő-testület felkéri a Társulás elnökét a kinevezés aláírására.  

 

Felelős: Kondor Géza, Társulás elnöke 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Több napirendi pont nem volt. Megköszöni a részvételt a 

társulási tanács ülését 8:35 órakor berekeszti. 

 

K.m.f. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 


