Jegyzõkönyv
Készült: Szigetbecse Község Polgármesteri Hivatalában a 2010. április 27-én tartott
Szigetbecse község képviselõ-testülete és Makád község képviselõ-testülete által
tartott közös ülésrõl.
Jelen vannak: Magasitz Lajos Szigetbecse község polgármestere
Bogdán József; Riedl Béla; Pemmer István;
Takács András; Schmidt Mihályné; Schmidt Mátyás szigetbecsei képviselõk.
Baski Gábor Makád község polgármestere
Dosztály László Makád község alpolgármestere
Baski Mária; Márkus László; Vidáné Wéber Adrienn makádi képviselõk.
Tanácskozási joggal részt vett: Losonczy Béla Szigetbecse község jegyzõje
Stáhly-Zsideg István Makád és Lórév község körjegyzõje
Raffay Béla iskola igazgató
Jónakné Riemer Judit gazdasági vezetõ
Lumei Sándorné Szigetbecse polgm. hiv. pénzügyi fõmunkatárs,
Lerner Mária Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Orovánné Penke Tünde Gyermekjóléti Szolg. vezetõje
Igazoltan távol: Dr. Gótzy Gyula Szigetbecse Község alpolgármestere
Dr. Kerekes László; Fejesné Schwarcz Erzsébet szigetbecsei képviselõk
Konta Gábor; Kocsis Tibor és Száraz Ferenc makádi képviselõk
Jegyzõkönyvvezetõ: Szabó Anikó
Baski Gábor Makád község polgármestere köszönti az ülés résztvevõit, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 5 fõ jelen van, így az határozatképes.
A polgármester javaslatot tesz Makád részérõl a jegyzõkönyv hitelesítõkre:
- Baski Mária és Vidáné Wéber Adrienn képviselõk személyére.
A makádi képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Átadom a szót Szigetbecse Község Polgármesterének.
Magasitz Lajos: Tisztelettel köszöntöm a mai közös testületi ülésen résztvevõket.
Megállapítom, hogy a 10 fõs szigetbecsei képviselõ-testületbõl 7 fõ jelen van, így az
határozatképes.
Szigetbecse Község jegyzõkönyv hitelesítõinek Bogdán József és Riedl Béla képviselõket javaslom.
Továbbá Javaslom, hogy a szigetbecsei képviselõ-testület is fogadja el az elhangzott közös
napirendi pontokat.
A szigetbecsei képviselõ-testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Magasitz Lajos Szigetbecse Község polgármestere javaslatot tesz a közös ülés napirendjére:
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1.) Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és
Iskolája 2009. évi költségvetésének zárszámadása.
Elõadók: Raffay Béla intézmény vezetõ
Jónakné Riemer Judit gazdasági fõelõadó
2.) Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és
Iskolája Alapító Okirat módosítása.
Elõadók: Stáhly-Zsideg István Makád és Lórév községek körjegyzõje
Losonczy Béla Szigetbecse Község jegyzõje
3.) Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásának elõkészítése CSÖSZ keretén belül.
Elõadók: Raffay Béla igazgató
Stáhly-Zsideg István Makád és Lórév községek körjegyzõje
Losonczy Béla Szigetbecse Község jegyzõje

A makádi és a szigetbecsei képviselõ-testületek
elfogadták.

a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag

1.) napirend:
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás 2009. évi
költségvetési beszámolója.
Magasitz Lajos:
Az elmúlt évek gyakorlata alapján javaslom, hogy most is a megszokott sorrendben tárgyaljuk a
napirendi pontot, és külön- külön hozzuk meg a határozatokat.
Elsõként tárgyaljuk meg a szigetbecsei iskola és óvoda 2009. évi költségvetésének zárszámadását.
Másodszor tárgyaljuk a makádi iskoláét és óvodáét, majd legvégül a társulásét.
Mivel ez a napirendi pont az iskoláról, óvodáról szól, átadom a szót Raffay Béla igaz gató úrnak.
Raffay Béla: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közös testületi ülésünkön megjelent.
Az írásos anyagot minden szigetbecsei és makádi testületi tag megkapta.
Miután a testületek az anyagot már átnézték, javaslom, hogy most csupán a fõbb számokat nézzük
meg.
Általánosságban látható, hogy közel mindenütt 100%-os a teljesítés. Az eltérés 1-2 % akár pluszba,
akár mínuszba. Néhány helyen láthatjuk, hogy kisebb a felhasználás. Ez azért van, mert tavaly
decemberben volt egy részkifizetés, a többi rész viszont kötelezettséggel terhelt részben található
meg.
Általános Iskola Szigetbecse
Iskolai intézményi közétkeztetés
- személyi juttatás összesen 3.079.418Ft.-felhasználás - 99,3%-os teljesítés
- dologi kiadás összesen 10.758.869Ft.- felhasználás - 99,9%-os teljesítés
Általános iskolai oktatás
- személyi juttatás összesen 62.496.867Ft.-felhasználás - 97,66%-os teljesítés
- dologi kiadás összesen 9.365.907Ft.- felhasználás - 94,02%-os teljesítés
. / .
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Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
- személyi kiadás összesen 9.258.890Ft.-felhasználás - 95,76%-os teljesítés
- dologi kiadás összesen 10.915Ft.- felhasználás - 90,96%-os teljesítés
A be vételek esetében
Iskolai intézményi közétkeztetés – étkezési bevétel összesen 4.781.677Ft.Önkormányzat és társulás elszámolása – finanszírozás összesen 91.098.125Ft.Szigetbecse iskola:
- személyi kiadás mindösszesen 74.835.175Ft.- dologi kiadás mindösszesen 20.135.691Ft.Kiadás mindösszesen: 94.970.866Ft.Saját bevétel: 6.022.209Ft.Finanszírozás: 91.098.125Ft.-

Tóparti Óvoda Szigetbecse
Óvodai intézményi közétkeztetés – dologi kiadások összesen 5.426.545Ft.Óvodai nevelés
- személyi kiadás összesen 21.479.790Ft.- dologi kiadás összesen 2.327.660Ft.Bevételek
Óvodai intézményi közétkeztetés – étkezési bevétel összesen 2.608.146Ft.- finanszírozás összesen 26.749.132Ft.Tóparti Óvoda
- személyi kiadás mindösszesen 21.479.790Ft.- dologi kiadás mindösszesen 7.754.205Ft.Kiadás mindösszesen: 29.233.995Ft.Saját bevétel: 2.820.508Ft.Finanszírozás: 26.749.132Ft.Magasitz Lajos:
Ezek a számok sok vita és egyeztetés alapján születtek meg a 2009. évi
gazdálkodás során.
Megköszönöm az iskola és az óvoda minden dolgozójának, vezetõjének, hogy a költségvetési
nehézségek ellenére ilyen jó gazdálkodást folytattak.
Kérem, akinek van ezekkel a számokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, az tegye fel.
Szigetbecse Község képviselõ-testülete a szigetbecsei iskola és óvoda 2009. évi költségvetésének
zárszámadását megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a következõ határozatát:
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26 / 2010. ( IV. 27. ) számú határozat:
Szigetbecse Község képviselõ-testülete az Általános Iskola és a Tóparti Óvoda
tagintézmények 2009. évi költségvetési beszámolóját elfogadja és
rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelõs: Magasitz Lajos polgármester
Határidõ: 2010. április 30.

Baski Gábor: Megkérem Raffay Béla igazgató urat, hogy Szigetbecséhez hasonlóan, a makádi
iskola és óvoda 2009. évi költségvetési beszámolóját is ismertesse a testülettel.
Raffay Béla: Szigetbecséhez hasonlóan itt is a kiemelkedõ számokat olvasom fel, akinek a
számokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, azt kérem tegye fel.
Thúry József Általános Iskola Makád:
Iskolai intézményi közétkeztetés
- személyi juttatás összesen 766.682Ft.-felhasználás - 99,31%-os teljesítés
- dologi kiadás összesen 3.697.313Ft.- felhasználás - 99,9%-os teljesítés
Általános iskolai oktatás
- személyi juttatás összesen 44.419.905Ft.-felhasználás - 95,98%-os teljesítés
- dologi kiadás összesen 8.945.124Ft.- felhasználás - 95,11%-os teljesítés

A be vételek esetében
Iskolai intézményi közétkeztetés – étkezési bevétel összesen 951.297Ft.Önkormányzat és társulás elszámolása – finanszírozás összesen 53.974.627Ft.Általános iskolai oktatás összesen 5.234.109Ft.Makád iskola:
- személyi kiadás mindösszesen 45.186.587Ft.- dologi kiadás mindösszesen 12.642.437Ft.Kiadás mindösszesen: 57.829.024Ft.Saját bevétel: 6.185.406Ft.Finanszírozás: 53.974.627Ft.Hóvirág Óvoda Makád
Óvodai intézményi közétkeztetés – dologi kiadások 2.822.324Ft.Óvodai nevelés – személyi kiadás összesen 15.719.189Ft.- dologi kiadás összesen 1.210.652Ft.-

Bevételek:
Óvodai intézményi közétkeztetés – étkezési bevétel összesen 1.024.598Ft.-
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Önkormányzat és Társulás elszámolása – finanszírozás összesen 19.404.209Ft.Óvodai nevelés összesen 153.120Ft.Makád óvoda:
- személyi kiadás mindösszesen 15.719.189Ft.- dologi kiadás mindösszesen 4.032.976Ft.Kiadás mindösszesen: 19.752.165Ft.Saját bevétel: 1.177.718Ft.Finanszírozás: 19.404.209Ft.Baski Gábor: Köszönjük Raffay Béla igazgató úrnak a beszámolóját.
Megkérdezem a makádi képviselõ-testületet, hogy van-e kérdése, észrevétele az elhangzottakkal
kapcsolatban?
Makád Község képviselõ-testülete a Thúry József Általános Iskola és a makádi Hóvirág Óvoda
2009. évi költségvetésének zárszámadását megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a következõ
határozatát:

44 / 2010. ( IV. 27. ) számú határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Thúry József Általános Iskola és a makádi
Napköziotthonos Óvoda tagintézmények 2009. évi költségvetési beszámolóját
elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2010. április 30.
Magasitz Lajos: A mai testületi ülésünknek eljutottunk ahhoz a pontjához, amikor a társulás
2009. évi költségvetési beszámolóját tárgyaljuk.
Megkérem Raffay Béla igazgató urat, hogy az elõzõekhez hasonlóan a társulásról készített
beszámolót ismertesse a testületekkel.
Raffay Béla:
Társulás
Társulás kiegészítõ szolgáltatás – személyi kiadás összesen 5.851.333Ft.- dologi kiadás összesen 2.303.224Ft.Általános iskolai oktatás - személyi juttatás összesen 8.787.621Ft.Társulás kiegészítõ szolgáltatás – saját bevétel összesen 174.386Ft.Önkormányzat és társulás elszámolása finanszírozás összesen 16.944.907Ft.Társulás
- személyi kiadás mindösszesen 14.638.954Ft.- dologi kiadás mindösszesen 2.303.224Ft.Kiadás mindösszesen 16.942.178Ft.Saját bevétel: 174.386Ft.Finanszírozás: 16.944.907Ft.. / .
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Magasitz Lajos: Mindkét testületet megkérdezem, hogy a társulási zárszámadással kapcsolatban
van-e kérdés, kiegészítés?
Amennyiben nincs megkérem a testületeket hozzák meg határozataikat:
A képviselõ-testületek a napirendi pontot megtárgyalták és egyhangúlag hozták meg határozataikat:

27 / 2010. ( IV. 27. ) számú határozat:
Szigetbecse Község Képviselõ-testülete a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és Iskolája 2009. évi
költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartják.
Felelõs: Magasitz Lajos polgármester
Határidõ: 2010. április 30.

45 / 2010. ( IV. 27.) számú határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és Iskolája 2009. évi
költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2010. április 30.

Magasitz Lajos: Ezen a napirendi ponton belül már csak a 2009. évi pénzmaradványt kell
megtárgyalnunk.
Megkérem Raffay Béla igazgató urat, hogy folytassa a beszámoló ismertetését.
Raffay Béla: A 2009. évi pénzmaradványról készített írásos anyagot is megkapták a testületi
tagok.
A 2009. évi pénzmaradvány megosztása a tagintézmények között a következõképpen alakultak:
Szigetbecse iskola
- Helyesbített pénzmaradvány: 2.149.468.- Kötelezettséggel terhelt rész: 905.053.- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 1.244.415.Szigetbecse óvoda
- Helyesbített pénzmaradvány: 335.645.- Kötelezettséggel terhelt rész: 179.921.- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 155.724.-

Makád iskola
- Helyesbített pénzmaradvány: 2.331.009.- Kötelezettséggel terhelt rész: 823.258.- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 1.507.751.-

. / .
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Makád óvoda
- Helyesbített pénzmaradvány: 829.762.- Kötelezettséggel terhelt rész: 253.287.- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 576.475.Társulás
- Helyesbített pénzmaradvány: 177.115.- Kötelezettséggel terhelt rész: 91.969.- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 85.146.- - ebbõl Szigetbecse 64%-a 56.196.Makád 37%-a 28.950.Comenius pályázat iskola
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 279.491Ft.Comenius pályázat óvoda
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 1.787.992Ft.Baski Gábor: Köszönjük szépen igazgató úrnak ezt a részletes tájékoztatást a 2009. évi
pénzmaradványról.
Megkérdem mindkét képviselõ-testületet, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, javaslom, hogy az elhangzott kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványokat
az intézmény az önkormányzatok költségvetési szálájára 2010. május 15.-ig utalja vissza.
A képviselõ-testületek az elhangzott javaslattal egyetértettek. Ennek alapján egyhangúlag hozták
meg a következõ határozatokat:

28 / 2010. ( IV.27.) számú határozat:
Szigetbecse Község képviselõ-testülete úgy határozott, hogy az Általános Iskola,
a Tóparti Óvoda tagintézmények és a Társulás – Szigetbecsére esõ részének 2009. évi kötelezettséggel nem terhelt 1.456.335Ft.- pénzmaradványát
Szigetbecse Község Önkormányzat költségvetési számlájára utalják vissza.
Felelõs: Magasitz Lajos polgármester
Határidõ: 2010. május 15.

46 / 2010. ( IV.27.) számú határozat:
Makád Község képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a Thúry József Általános
Iskola, a makádi Hóvirág Óvoda tagintézmények és a Társulás – Makádra esõ
részének - 2009. évi kötelezettséggel nem terhelt 2.113.176Ft.- pénzmaradványát
Makád Község Önkormányzat költségvetési számlájára utalják vissza.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2010. május 10.

. / .
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Raffay Béla: Szeretném megköszönni a Társulásban dolgozó kollegáknak az egész évben végzett
munkájukat. Nagyban hozzájárultak õk is ahhoz, hogy ez a költségvetés, gazdálkodás így álljon
össze és így valósulhasson meg.
Mind a két képviselõ-testületnek köszönetet mondok az intézménnyel szembeni hozzáállásuk miatt.
Külön köszönetet mondok azért is, hogy a szûkös költségvetés ellenére minden támogatást
megadnak a színvonalas oktatás és nevelés érdekében.
Magasitz Lajos: Én is szeretném megköszönni igazgató úrnak és munkatársainak ezt a valóban
takarékos gazdálkodást.
Makád polgármesterének, jegyzõjének, képviselõ-testületének ismét megköszönöm az egész éves
korrekt, eredményes együttmûködést. Minden évben ezeket a köszönõ szavakat mondom el, és nem
illendõségbõl, hanem azért, mert így van. A jövõben is ugyan ilyen jó együttmûködést kívánok.
Baski Gábor: Ilyenkor mindenki számára úgy tûnik, hogy a kötelezõ köröket futjuk, amikor
megköszönjük mindenkinek a munkáját. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek gazdálkodása és
munkája példamutató, ami köszönetet érdemel.

2.) Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája
és Iskolája Alapító Okirat módosítása.
Losonczy Béla: Makád Község polgármestere és körjegyzõje megkerestek minket, mint gesztor
önkormányzatot, hogy szeretnék módosítani az Oktatási Intézmény Alapító Okiratát.
Az Oktatási Intézmény Alapító Okirata 2009. decemberében volt utoljára módosítva.
A Társulási Megállapodás alapján Makád képviselõ-testületének javaslata alapján Szigetbecse
Község Önkormányzat képviselõ-testülete módosítja az Alapító Okiratot.
A javasolt módosítások:
- Napközi otthonos Óvoda nevét Hóvirág Óvoda névre módosítani,
- a telephely címét is módosítani kell,
régi telephely: Makád, Kossuth L. u. 39. - új telephely: Makád, Rákóczi u. 40.
- a vagyonnál a helyrajzi számot kell módosítani
- módosítani kell a gyereklétszámot 50 fõre
A képviselõ-testületek a napirendi pontot megtárgyalták és egyhangúlag hozták meg a következõ
határozatokat:

47/ 2010. (IV.27.) számú határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és Általános Iskolája
Intézményi Alapító Okirat módosításának kezdeményezésével egyetért az alábbiak
szerint:
A többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat (továbbiakban:
Alapító Okirat)
18.c.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c.) SZMKIKIFT Óvoda és Általános Iskola Hóvirág Óvoda Tagintézménye 2322
Makád, Rákóczi utca 40.”
. / .

- 9 -

19.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„19.1/ Az irányító Képviselõ-testületek a költségvetési szerv részére biztosítják,
használatra átadják
a.) Szigetbecse Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ
Szigetbecse, Makádi út 46-48. szám alatt levõ 726/1 hrsz-u,
Szigetbecse, Petõfi S. u. 9. szám alatt levõ 44 hrsz-u,
Szigetbecse, Petõfi S. u. 23. szám alatt levõ 62/2 hrsz-u, valamint a
b.) Makád Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ
Makád, Szabadság u. 25-27. szám alatt levõ 203 hrsz-u,
Makád, Szabadság u. 32. szám alatt levõ 118 hrsz-u,
Makád, Rákóczi utca 40. szám alatt levõ 203 hrsz-u belterületi felépítményes
ingatlant.”
22.d.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„22./ Maximális gyermek-, tanulólétszám:
d.) SZMKIKIFT Óvoda és Általános Iskola Hóvirág Óvoda Tagintézménye: 50 fõ”
Makád Község Képviselõ-testülete felkéri Szigetbecse Község Képviselõ-testületét
az Alapító Okirat módosítására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: 2010. május 31.

29 / 2010. (IV.27.) számú határozat:
A képviselõ-testület a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásában
566412 szám alatt nyilvántartott Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és Általános Iskolája
Intézményi Alapító Okiratát – Makád Község Önkormányzat képviselõtestülete egyetértésével – az alábbiak szerint módosítja:
Az Intézményi Alapító Okirat 18.c.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c.) SZMKIKIFT Óvoda és Általános Iskola Hóvirág Óvoda Tagintézménye 2322
Makád, Rákóczi utca 40.”
Az Intézményi Alapító Okirat 19.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„19.1/ Az irányító Képviselõ-testületek a költségvetési szerv részére biztosítják,
használatra átadják
a.) Szigetbecse Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ
Szigetbecse, Makádi út 46-48. szám alatt levõ 726/1 hrsz-u,
Szigetbecse, Petõfi S. u. 9. szám alatt levõ 44 hrsz-u,
Szigetbecse, Petõfi S. u. 23. szám alatt levõ 62/2 hrsz-u, valamint a
b.) Makád Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ
Makád, Szabadság u. 25-27. szám alatt levõ 203 hrsz-u,
Makád, Szabadság u. 32. szám alatt levõ 118 hrsz-u,
Makád, Rákóczi utca 40. szám alatt levõ 203 hrsz-u belterületi felépítményes
ingatlant.”
. / .

- 10 Az Intézményi Alapító Okirat 22.d.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„22./ Maximális gyermek-, tanulólétszám:
d.) SZMKIKIFT Óvoda és Általános Iskola Hóvirág Óvoda Tagintézménye: 50 fõ”
A képviselõ-testület a fenti módosításokat figyelembe véve az Alapító Okiratot
egységes szerkezetbe foglalja és jóváhagyja. (1. számú melléklet)
A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az Alapító Okirat-ot egységes
szerkezetben a Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Felelõs: Losonczy Béla jegyzõ
Határidõ: 2010. május 31.

3.) Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásának elõkészítése CSÖSZ keretén belül.
Losonczy Béla: Régi vágya a kistérség minden településének, hogy pedagógiai szakszolgálat
mûködjön térségünkben.
A különös gondoskodást igénylõ gyerekek nevelésénél érezzük leginkább ennek hiányát.
Szigetszentmiklóson mûködik ilyen pedagógiai szakszolgálat, ide szoktunk néha bekérezkedni,
külön megbízással, külön pénzért, de ez nem megoldás. Õk is nagyon terheltek, ez a megoldás nem
megfelelõ. Ezért a CSÖSZ kezdeményezésére a térség polgármesterei kezdeményezték, hogy a
kistérség déli részén is legyen egy nevelési tanácsadó.
Ennek a nevelési tanácsadónak az elõkészületére már folynak tárgyalások.
Javaslom Szigetbecse és Makád Községek képviselõ-testületeinek, hogy ezt a kezdeményezést
támogassák, mert ha ez megvalósul, akkor az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban egyaránt
jelentõs elõrelépést fog eredményezni.
A képviselõ-testületek a napirendi pontot megtárgyalták és egyhangúlag hozták meg a következõ
határozatokat:
48 / 2010. (IV.27.) számú határozat:
Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Csepel Sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás által kezdeményezett Pedagógiai
Szakszolgálatot biztosító intézmény létrehozását – ráckevei telephellyel –
támogatja.
A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás által szervezett
intézmény létrehozásához a szükséges adatokat biztosítsa és az elõkészítést
segítse.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2010. augusztus 31.

30 / 2010. (IV.27.) számú határozat:
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Csepel Sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás által kezdeményezett Pedagógiai
Szakszolgálatot biztosító intézmény létrehozását – ráckevei telephellyel –
támogatja.
A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás által szervezett
intézmény létrehozásához a szükséges adatokat biztosítsa és az elõkészítést
segítse.
Felelõs: Magasitz Lajos polgármester
Határidõ: 2010. augusztus 31.
. / .
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Több közös napirend nem lévén, a közös képviselõ-testületi ülés befejezõdött, a képviselõtestületek külön-külön folytatják munkájukat.

k.m.f.

