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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 
               11-én, 14 órakor megtartott kihelyezett ülésén. 
 
Az ülés helye: Tápióság, József u. 65. 
 
Jelen vannak: Toldi Nándor elnök,  
                         Toldi Szilvia elnökhelyettes,                         
                         Balogh Ferenc és                          
                         Csámpai Lajos képviselők. 
                       
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                   
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Toldi Nándor elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, a kihelyezett 
ülésre egészségügyi állapota miatt került sor. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 fő 
képviselőből mindenki jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja Csámpai Lajos képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   19/2011.(V.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                   Csámpai Lajos képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Nándor elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d:  
1./ KITT intézményvezetői pályázatok véleményezése 
2./ KITT tagintézmény-vezetői pályázatok véleményezése 
3./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  20/2011.(V.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                  elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT intézményvezetői pályázatok véleményezése. 
            Előadó: Toldi Nándor elnök ismerteti, a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápió- 
                          szentmárton Óvodája és Általános Iskolája intézményvezetői állásának 
                          betöltésére két pályázat érkezett. Az egyik pályázó Kiss Erika eddigi in- 
                          tézményvezető, a másik pályázat Varga Marianntól érkezett. Előzőleg a 
                          képviselők tanulmányozták a pályázati anyagokat. Megkérdezi kinek van 
                          kérdése, véleménye, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a pályázatokat. 
                          Először Kiss Erika benyújtott pályázatát, majd Varga Mariann pályázatát. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                             21/2011.(V.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-  
                                                             testülete a KITT intézményvezetői állására Kiss Erika 
                                                             pályázatát támogatja. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   elnök. 
 
A Képviselő-testület igen szavazat és tartózkodás nélkül, 4 ellenvéleménnyel, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                            22/2011.(V.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                            testülete a KITT intézményvezetői állására Varga Ma- 
                                                            riann pályázatát nem támogatja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   elnök. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT tagintézmény-vezetői pályázatok véleményezése. 
           Előadó: Toldi Nándor elnök elmondja, a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola tag- 
                         intézmény-vezetői állására egy pályázat érkezett, a jelenlegi vezető Tóth Gá- 
                         bor részéről. A pályázati anyag ismeretében javaslatot tesz a véleményezés- 
                         re, kinek van hozzászólása a pályázati anyaghoz. Az elnök megállapítja, a 
                         Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetői állására beérkezett 
                         pályázattal kapcsolatban nincs hozzászólás, így szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                            23/2011.(V.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                            testülete a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola tag- 
                                                            intézmény-vezetői állására Tóth Gábor pályázatát tá- 
                                                            mogatja. 
 
                                                            Határidő:  azonnal.           
                                                            Felelős:    elnök. 
 
Toldi Nándor a továbbiakban ismerteti, a KITT Gézengúz Óvoda tagintézmény-vezetői 
állására egy pályázat érkezett, Tárnoki Lászlóné jelenlegi tagintézmény-vezető nyújtott be 
pályázatot. A pályázati anyag ismeretében javaslatot tesz a véleményezésre, van-e kérdés, 
hozzászólás. Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a KITT Gézengúz Óvoda tagintézmény-
vezetői állására benyújtott pályázatot. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
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                                                            24/2011.(V.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                            testülete a KITT Gézengúz Óvoda tagintézmény-vezetői 
                                                            állására Tárnoki Lászlóné pályázatát támogatja. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   elnök. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
15.00. órakor bezárta. 
 
 
                                                                         Kmf. 
 
 
 
                    Toldi Nándor                                                            Csámpai Lajos 
                      elnök                                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


