JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i r e n d k í v ü l i üléséről
Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Jancsó Emőke
Stáhly-Zsideg István
Antal Mária
Raffay Béla
Szabó Istvánné

körjegyző
címzetes főjegyző
főtanácsos
Sz-M KIKI FT Intézmény-vezető
Sz-M KIKI FT Tagintézmény-vezető

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen van, így az
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Márkus Lászlóra és Száraz
Ferencre. Jegyzőkönyvvezetőnek Jancsó Emőkét javasolja.
A képviselő-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra.
A képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g elfogadta és az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Előterjesztés a Thúry József általános iskola pedagógus álláshely bővítésére
Előadó: Baski gábor polgármester
2./ Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt bérleti szerződés módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester

1./ Thúry József Általános Iskola pedagógus állás bővítése
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a község jelenlegi lelkész asszonya szeptember 3.-ától elmegy. A
helyére két lelkész jelölt is van. Két házaspár is szeretne Makádra jönni, mindkét párnál a férj a lelkész a
feleség pedig pedagógus végzettségű. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy egy pedagógus
státusszal bővíti az általános iskolában az álláshelyek számát, akkor a presbitérium döntése után a lelkész
felesége itt helyben tudna dolgozni. Ez egy gesztus lenne az önkormányzat részéről. Igazgató urat és
tagintézményvezető asszonyt megkértem, hogy számolják ki, hogy milyen anyagi vonzata lenne a
létszámbővítésnek. Átadja a szót Raffay Béla igazgatónak.
Raffay Béla
Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy augusztusban megkereste őt a lelkész asszony, és jelezte, hogy
elmegy. Akkor még csak egy jelölt volt a lelkész állásra, így kérte, hogy vegyem fel a leendő lelkész
feleségét tanítani. Ekkor én tájékoztattam a lelkész asszonyt, hogy nincs álláshely, így nem áll módomban
felvenni. Utána gondolkodtam és a számok is alátámasztották, hogy a túlórákra kifizetett összegből lehetne
foglalkoztatni egy pedagógust. Ezt követően egyeztettünk a Polgármester Úrral is.
A mai napon részt vettem a Kormányhivatalban egy értekezleten, ahol elhangzott, hogy még nem teljesen
tisztázott a fenntartás és a működtetés 2013. január 1-jétől. Ami biztos, hogy a 3000 fő alatti településeknél a
béreket és a fenntartási is viszi az állam. A képviselő-testület nyilatkozhat, hogy ő szeretné fenntartani az
iskoláját és szerződést köt az Intézmény Fenntartó Központtal. Előzetesen szeptember 30-ig kell nyilatkozni
a fenntartásról a polgármestereknek, majd október végéig Képviselő-testületi döntés is szükséges.
Baski Gábor
Ez a téma egy teljes napirendi pontot érdemel. Javaslom, hogy erről részletesen a következő ülésünkön
tárgyaljunk.
A Képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2012 (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményt
Fenntartó Társulás Thúry József Általános Iskola
tagintézményében a túlórák számának csökkentésére az
álláshelyeket 2012. szeptember 1. napjától 1 fő pedagógusi
státusszal bővíti. Felhívja az Intézményvezetőt, hogy az
álláshely betöltésére soron kívül intézkedjen.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Raffay Béla intézményvezető
Határidő: szeptember 30.

