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VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. augusztus 28-án 10:00 

órakor megtartott ülésén 

 

Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 

 

Jelen vannak:  

1. Farkas Sándor polgármester 

2. Fűr Zoltán képviselő alpolgármester 

3. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő 

4. Erdei Ferenc képviselő 

5. Kiss Györgyné képviselő 

6. Dancs Tibor 

 

Távolmaradását jelezte: 

 

1. Stekkelpak Csilla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

 

Naprendi pontok: 

 

I. Javaslat a Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői állás 

pályázatának elbírálásra 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Köszöntök minden kedves megjelentett, megállapítom, hogy 

határozatképesek vagyunk. Javaslom a napirendi pontok elfogadását.  

 

Kérem amennyiben egyetértenek a napirendi pontokkal kézfeltartással szavazzanak. 
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Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

56./2014.(VIII.28.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 

pontokat. 

 

Farkas Sándor polgármester: Mint mindenki számára ismertes Prokai Laura a Petőfi Sándor 

Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetője lett 2013. április hónapjában, megbízatása 

2014.04.02. napjáig tartott, így a magasabb vezetői állásra ismételten szükségessé vált a 

pályázat kiírása. Jelen ülésünkön az érvényes pályázatokat tekintjük meg és beszéljük át, majd 

ezt követve meghozzuk a döntésünket a választott személy mellett. 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Köszöntöm a megjelenteket. Verpelét Város 

Önkormányzat képviselő-testület a vezetői megbízás határidejének lejárta miatt a Petőfi 

Sándor Közösségi Ház és Könyvtár Intézmény magasabb vezetői megbízására 5 éves 

időtartamra pályázatot írt ki. A pályázatot a Közigállás honlapján rendben fel is lett rögzítve. 

Két érvényes pályázat érkezett Hivatalunkhoz, melyet a jelenlévők megtekinthetnek. A 

pályázati kiírásnak mind két jelölt személye megfelelő. Véleményem szerint és az elmúlt év 

munkája alapján, viszont én javasolnám Prokai Laurát intézményvezetőnek.  

 

Farkas Sándor polgármester: Hasonlóképpen az előttem szólóhoz én is Prokai Laura 

személyét javasolnám ismét intézményvezetőnek. 

 

Kérem a jelenlévőket amennyiben egyetértenek az előterjesztésben feltűntetett tagok 

személyével kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

57./2014.(VIII.28.) h a t á r o z a t 

1. Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, a Petőfi Sándor 

Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati 

felhívásra benyújtott pályázat érvényes és ezért pályázati eljárás eredményes volt.  

 

2. A Képviselő-testület pályázatok alapján Prokai Laura (Anyja neve: Dallos Róza, 

Születési helye, ideje: Eger, 1971.05.19 Lakcíme: 3351 Verpelét, Bercsényi u.11. . ) 

pályázatát támogatja és őt  

 

2014.. szeptember 1. napjától 2019. szeptember 2. napjáig  

terjedő 5 éves időtartamra a Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár intézmény magasabb 

vezetői feladtok ellátásával megbízza. 

 

Mivel más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .  

k.m.f. 

-----------------------------------------    -------------------------------------- 

  Farkas Sándor       Vasasné dr. Zelei Mónika 

         polgármester                  jegyző 


