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Mencshely Község Önkormányzata 

8271 Mencshely, Fő utca 21. 

JEGYZŐKÖNYV 

mely készült Mencshely Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. november 13-án 

(kedden) 13:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. 

Az ülés helyszíne: Nagyvázsony, Községháza 

Jelen voltak:  Rauch Csaba, polgármester 

 Polgár Gyula Norbert, alpolgármester 

 Isó Tünde, képviselő 

 Szinesi Erna Eszter, jegyző 

 Horváthné Szőllősi Renáta, jegyzőkönyvvezető 

Meghívott vendégek:   Stáhl Györgyné, Óvodavezető 

   Vajda Csilla, Óvodapedagógus 

Lakosság részéről: 0 fő 

Rauch Csaba polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította a testület 

határozatképességét, mivel a képviselő-testület 5 tagja közül 3 fő jelen volt. 

Polgármester úr előterjesztette a napirendet, egyéb módosítási javaslat, vélemény nem érkezett így 

Mencshely Község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirendet 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül külön számozott határozat hozatala nélkül elfogadta. 

I. Elfogadott napirend: 

1. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázata 

 

2. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása 
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II. Napirend tárgyalása: 

1. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázata 
 

Előterjesztő: Rauch Csaba polgármester 

 

Rauch Csaba polgármester 

Szeretettel köszönti Stáhl Györgynét és Vajda Csillát az óvoda leendő vezetőjét. 

Szinesi Erna Eszter jegyző 

Mencshely Község Önkormányzata képviselő-testületének is jóvá kell hagynia a beérkezett 

pályázatot, hiszen közösen fenntartott intézményről van szó. Felkéri Vajda Csillát, hogy pár szóban 

ismertesse a pályázatát. 

Vajda Csilla óvodapedagógus 

Az óvónőképző főiskolát Sopronban végezte, majd közoktatásvezetői másoddiplomát szerzett. A 

pedagógusi pályát Veszprémben kezdte, majd Tapolcára költözött, ezt követően vezetett az útja a 

nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsődébe, ahol 5. éve óvodapedagógusként dolgozik. A 31 évnyi 

pedagógus pályafutása alatt mindig gyermekekkel foglalkozott, fő profilja a néptánc oktatás, 

néptáncos gyermekek nevelése. Az elmúlt évek alatt Nagyvázsonyban egy otthonos óvodát ismert 

meg, nagyon szereti az itt lévő gyermekeket és kolléganőket, második otthonának tekinti az 

intézményt. A lehetőséggel élve benyújtotta az óvodavezetői megbízatásra a pályázatát, melyben 

céljait és feladatait előre vetítette egy 5 éves terv formájában. Reméli, hogy elnyeri a testület tetszését 

és beleegyezését a pályázat elbírálása során, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az óvoda 

a továbbiakban is ugyanolyan magas színvonalon működjön ahogy eddig is. 

Rauch Csaba polgármester 

Megköszönte a tájékoztatást, sok sikert és eredményes munkát kíván. 

Rauch Csaba polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem 

hangzott el, az előterjesztett határozati javaslatot szavazásra felterjesztette. 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 3 fő 
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Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő 

Mencshely község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatát hozta: 

67/2018 .(XI.13.) Képviselő-testületi határozat 

Mencshely község Önkormányzatának képviselő – testülete “ 
Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető 

pályázat véleményezése ” előterjesztést megtárgyalta és a követ-

kező határozatot hozta 

Mencshely község Önkormányzat képviselő – testülete egyetért és 

támogatja Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő-

testületének 142/2018. (XI. 20.) számú határozatát miszerint a 

Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 

feladatainak ellátására Vajda Csilla pályázót bízza meg 2023. 

augusztus 15. napjáig.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 

foglalt döntésről, a határozat megküldésével tájékoztassa 

Nagyvázsony Község Önkormányzatának jegyzőjét. 

Felelős:   Rauch Csaba polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

2. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása 

 

Előterjesztő: Rauch Csaba polgármester 

Rauch Csaba polgármester 

Lendvai Katalintól érkezett egy felkérés az Önkormányzat felé az Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvétellel kapcsolatban, felkéri Szinesi Erna Eszter jegyzőt, hogy ismertesse a 

részleteket. 
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Szinesi Erna Eszter 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint minden évben pályázatot hirdet a 8. évfolyamon 

tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Az a tanuló 

pályázhat, aki középiskolába kíván lépni, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül és a pályázat keretében az Önkormányzat támogathatja a tanulmányaiban. 

Az iskola részéről szükséges hozzá egy támogatói nyilatkozat, hogy javasolják-e a gyermeket 

középiskolai tanulmányaiban a tehetséggondozó programban való részvételre. Ez a nyilatkozat 

megérkezett az iskolától, így most az önkormányzatnak kell egy határozatot hoznia, hogy az 

elkövetkező minimum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra milyen összegű támogatást ítél oda a 

pályázó hallgató részére. Ez a támogatás 3000-5000 Forint között szokott lenni havonta 

hallgatónként. A pályázat postára adásának határideje 2018. december 11., az eredményről pedig 

2019. február 18-ig küldenek értesítést a jelentkezőknek. 

Isó Tünde képviselő 

Javasolja a támogatást, kérdésként merül fel, hogy milyen összeg fér bele a költségvetésbe. 

Rauch Csaba polgármester 

Véleménye szerint a szociális keretbe belefér évi 10 hónapra 5.000 Ft támogatás, javasolja az összeg 

elfogadását. 

Rauch Csaba polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem 

hangzott el, az előterjesztett határozati javaslatot szavazásra felterjesztette. 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 3 fő 

Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő 

Mencshely község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatát hozta: 

68/ 2 018 . ( XI . 1 3 . )  K ép v is e l ő  -  t es t ü le t i  h a t á ro za t :  

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a “ Támo-

gatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programban 

való részvételhez” napirendi pontot megtárgyalta és a napirenddel 

kapcsolatosan a következő határozatot hozta: 

 




















































































































