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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti  Iskolában 2017. november 27-én 11 

órakor tartott alkalmazotti értekezletén, mely az intézményvezetői pályázat „Véleményező” 

alkalmazotti értekezlete 

 

Jelen vannak: 

- Simon Anikó megbízott intézményvezető 

- A Monori Tankerületi Központ, mint fenntartó részéről: 

- Dr Hrutkáné Molnár Monika a Tankerület igazgatója  

- Baranyi Béla a Tankerület dabasi kirendeltségének vezetője 

- Dr Belső Mónika jogi referens 

- Lentvorszkiné Tímár Mária az előkészítő bizottság elnöke (továbbiakban elnök), az 

értekezlet levezetője 

- Zabán László Károly, az intézményvezetői pályázatot benyújtó 

- alkalmazottak   – jelenléti ív mellékelve   15 fő 

 Lentvorszkiné Tímár Mária – továbbiakban elnök – köszönti a Tankerület megjelent 

képviselőit, a zeneiskola megbízott vezetőjét, Simon Anikót, és az alkalmazottak  megjelent 

tagjait. 

Az intézmény alkalmazotti  létszáma 15 fő , szavazati joggal rendelkezik 13 fő, 

kétharmada 9 fő. 

Jelen van 13 fő, megállapítom, hogy az  alkalmazotti értekezlet határozatképes. 

     Jegyzőkönyvvezetésre felkérem Ácsné Földi Juditot. 

     Kérdezem az alkalmazottakat, elfogadják-e? 

     Szavazás:      13 igen          0 nem        

   Megállapítom hogy az  alkalmazotti testület jegyzőkönyvvezetésre elfogadta Ácsné Földi 

Judit személyét. 

    Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem egy részről Hauser Antal Ferencet. 

    Kérdezem az alkalmazottakat, elfogadják-e? 

     Szavazás:       13 igen          0 nem         

 Megállapítom hogy az alkalmazotti testület jegyzőkönyv hitelesítésre elfogadta Hauser 

Antal Ferenc személyét. 
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        Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem más részről Simon Anikót. 

    Kérdezem az alkalmazottakat, elfogadja-e? 

     Szavazás:       13 igen          0 nem         

    Megállapítom hogy az alkalmazotti testület jegyzőkönyv hitelesítésre elfogadta Simon 

Anikó személyét. 

Jegyzőkönyvvezető:       Ácsné Földi Judit 

Jegyzőkönyv hitelesítői: Hauser Antal Ferenc 

                                        Simon Anikó 

 

Az alkalmazotti  értekezlet akkor határozatképes, ha a  közalkalmazotti jogviszonnyal, 

munkaviszonnyal rendelkező tagjainak kétharmada jelen van. Óraadó tanár tanácskozási 

joggal vehet rész az értekezleten , de a határozatképességnél figyelmen kívül kell hagyni, 

szavazati joga nincs. 

A pályázó sem vehet részt a véleményalkotásban, a határozatképesség számításánál ki kell 

venni a létszámból. Szintén kiveendő az alkalmazottak  létszámában  szereplő Széki József, 

aki jelenleg tartós betegállományban van. Meghívót kapott, átvette, de egészségi állapota 

miatt nem tud megjelenni. ( tértivevény mellékelve) 

A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  közalkalmazotti  létszáma 15 fő , 

szavazati joggal rendelkezik 13 fő, kétharmada 8,6 , jelen esetben 9 fő. 

Az értekezlet témája: Az intézményvezetői pályázattal összefüggésben az alkalmazotti 

közösség abban foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását. 

A mai alkalmazotti értekezlet azért került összehívásra, mert volt intézményvezetőnk Tóth 

István nyugállományba vonult 2017. október 12-én. Az intézményvezetői álláshely betöltésére  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi 

XXXIII. törvény 20/A §-a alapján  pályázatot írt ki intézményvezetői beosztás ellátására. 

Ezen értekezleten az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-

e a pályázó vezetői megbízását. 

Az alkalmazotti véleményező értekezlet törvényességi felügyeletét a tankerület delegált 

munkatársai látják el. 

Az előírásoknak megfelelően a pályázatot a Monori Tankerületi Központban 2017. november 

07-án átvettem, és megfelelő formában 2017. november 08-án eljuttattam a testület tagjaihoz 

és a véleményt kialakító egyéb szervezetekhez tanulmányozásra, véleményalkotásra. 
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Az írásban beadott vélemények ismertetés: 

- Nevelőtestület véleménye 

- Billentyűs tanszak 

- Fúvós tanszak 

- Szolfézs tanszak 

- Vegyes tanszak 

- Diákönkormányzat 

- Szülői Munkaközösség 

( Az írásban leadott vélemények a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

Elnök: Mivel a véleményező alkalmazotti értekezleten jelen van a pályázó, Zabán László 

Károly – kérdezem kíván-e kiegészítést fűzni a benyújtott pályázatával, vagy az imént itt 

elhangzottakkal kapcsolatban? 

Zabán László Károly: Megköszöni a támogató javaslatokat és fontosnak tartja vezetői 

munkánál a humán erőforrás együttműködését. 

Elnök: Kérdezem az alkalmazotti közösség tagjait, van-e kérdésük a pályázóhoz. 

          Hozzászólás nem volt. 

Elnök: Köszönöm. 

Szavazás menete: 

Ezen értekezleten az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy 

támogatja-e a pályázó vezetői megbízását. 

Az előkészítő alkalmazotti értekezleten döntés született a következőkről: 

 

- A szavazás során ne legyen tartózkodási lehetőség. 

- Az előkészítő bizottság tagjai egyben a szavazatszámláló bizottság tagjai is. 

- A szavazás menete: A szavazólapon egy név lesz, a pályázó – Zabán László Károly 

neve .  A szavazólapra új nevet felírni nem lehet, mert az érvénytelen szavazatnak 

számít. A szavazólapon egyértelműen, pontosan, a tájékoztató szerint kell szavazni, a 

„Támogatom” vagy „Nem támogatom” felirat felett lévő karikába. A szavazat akkor 

érvényes, ha az „X” vagy „+” jel a karikán belül van. Más jelölés esetén a szavazat 

érvénytelen! – Szavazólap minta bemutatása( jegyzőkönyv melléklete) A 

szavazóhelyiség a zeneiskola tanári szobája. Egyszerre csak egy ember tartózkodhat a  

szavazó helyiségben. A szavazatszedő bizottság tagjai az ajtóban adják át a lepecsételt 

szavazólapokat. A szavazás titkos! 

- A törvényi előírások szerint Zabán László Károly, mint pályázó nem szavazhat. 

- A szavazat számlálás az alkalmazotti közösség előtt történik. 
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A szavazatok a szavazatszámláló bizottság által üresen bemutatott, majd lezárt urnába 

kerülnek. 

Az urna bemutatása – lezárása 

Szünet – Szavazás 

A szavazatok leadása után a szavazatszámláló bizottság a fenntartó képviselőinek jelenlétében 

az alkalmazotti közösség  tagjai előtt felbontják az urnát és megszámolják a szavazatokat. 

Elnök:  

Elnök: Az alkalmazotti közösség Zabán László Károly vezetői megbízásáról a 

következőképpen szavazott: 

Szavazásra jogosultak száma:      13  fő 

Leadott szavazatok száma:           13 fő 

Érvénytelen szavazatok száma:     0  fő 

Érvényes szavazatok száma:        13 fő 

A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazotti közössége Zabán László 

Károly intézményvezetői  megbízatását   

13  szavazattal, 100 %-ban, ellenszavazat nélkül támogatta. 

 

Elnök: Megköszönöm a megjelenést és az értekezletet  bezárom. 

 

k.m.f. 

 

………………………………………………. 

Jegyzőkönyvvezető 

 

……………………………………………………………………… 

Jegyzőkönyv hitelesítői 
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