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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. június 26-án, 17 órakor  
               megtartott  ülésén és 18 órakor megtartott összevont ülésén. 
 
Az ülés helye: 17 órától Községháza nagyterme, 
                         18 órától Tápiószentmárton, Művelődési Ház. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                                                                                          
                         Balaskó György,  Béres Károly,  
                         Dávid Kornélia Anikó,  Erdélyi Sándor, 
                         Hegedűs György és Szántai Linda  képviselők. 
                          
Igazoltan vannak távol: 
                         Kun Szilárd és Laczkó József  képviselők. 
                          
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 7 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket,  az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 6 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Bartucz Attila alpolgármester jelezte, hogy 
később fog érkezni. 
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Károly és Dávid Kornélia 
Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          108/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres  
                                                          Károly és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait. Elmondja, a kiküldött 
meghívóhoz képest javasolja a 3. napirendi pontot a napirendről levenni és a későbbiekben 
tárgyalni, mivel előzetes egyeztetés, véleményeztetés szükséges az intézkedési terv 
elkészítéséhez. A napirend tehát a következők szerint alakul: 
 
N A P I R E N D: 
1./ Víziközmű üzemeltetési szerződés jóváhagyása 
2./ Településüzemeltetési szerződés jóváhagyása 
3./ Egyebek 
 
Összevont testületi ülés napirendje: 
Társult oktatási intézmények előkészületi munkáinak jóváhagyása. 



 3

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         109/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Víziközmű üzemeltetési szerződés jóváhagyása. 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester ismerteti, az Önkormányzat nonprofit kft. 
                          alakításáról döntött a településüzemeltetési feladatok ellátására és a vízi- 
                          közmű üzemeltetésére. A Kft 2008. május 8-tól látja el a feladatokat, a 
                          a kötelezettségeket ekkortól vállalják, a szerződés tervezetek most készül- 
                          tek el. Kéri a képviselők véleményét. 
 
Balaskó György képviselő a víziközmű üzemeltetési szerződésben az 1.10 pontot nem érti. 
Elmondja, az előző üzemeltető az órákat nem hitelesítette, ezt az önkormányzatnak kell 
elintézni, nem az üzemeltetőnek. Nem tudja ezzel mit lehet tenni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, ezt a pontot nem tartja fontosnak, hogy benne 
legyen a  szerződésben, javasolja kivenni. Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a 
víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés jóváhagyásást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       110/2008.(VI.26.)sz. Képviselő-testületi határozat:                          
                                                       A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft-vel kötendő, 
                                                       a település víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződést 
                                                       jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
                                                       aláírására. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Településüzemeltetési szerződés jóváhagyása. 
                Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a településüzemeletetési szerző- 
                             dés az előzőekben falugondnoki feladatok ellátását tartalmazza.  A terve- 
                             zetben fel vannak sorolva a köztetületek, önkormányzati tulajdonú terüle- 
                             tek, amelyeknek karbantartása, tisztítása a Kft feladata. Nagy figyelmet 
                             kell fordítani a parlagfűirtásra, mind a belterületen, mind a külterületi 
                             önkormányzati tulajdonú ingatlanokon.  
 
Béres Károly képviselő elmondja, a régi focipálya területe áldatlan állapotú, a szerződésben 
sem szerepel ennek rendbetétele. 
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Dr Kovács Dénes aljegyző elmondja, a tervezetből kimaradt ez a terület, bele kell tenni. A 
14.3 pontba be kell írni az első számla benyújtásának esedékességét is. 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint az első számla benyújtása július 1-én 
esedékes, mivel május 8-től működik a Kft, és a szerződés betartása érdekében két havi díjat  
visszatartunk. Amennyiben nincs több hozzászólás, az elhangzottak figyelembe vételével 
javasolja a településüzemeltetési szerződés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                 
                                                       111/2008.(VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-tstület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft-vel kötendő, 
                                                       a település üzemeltetésére vonatkozó szerződést jóváhagyja                                                               
                                                       és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
A polgármester bejelenti, hogy megérkezett Bartucz Attila alpolgármester, így a testület 
létszáma 8 főre alakult. 
 
3. E G Y E B E K 
 
   1./  Tóth Gábor  iskolaigazgató ismerteti, a közoktatási törvény változása miatt a iskola 
         pedagógiai programjának módosítása szükséges, a módosításokat az írásos anyag tar- 
         talmazza. A pedagógiai program módosítását a DÖK, a szülői munkaközösség, a ne- 
         velőtestület véleményezte és elfogadta, a Képviselő-testület jóváhagyása is szükséges. 
 
Dr. Samu János polgármester elfogadásra javasolja a pedagógiai program módosítását. 
 
A Képviseló-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           112/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testülei határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános  
                                                           Iskola Pedagógiai Programjának módosítását jóvá- 
                                                           hagyta. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester ismerteti az összevont testületi ülés előtt alapvető kérdé- 
         sekben kell dönteni az intézményi társulással kapcsolatban. Először is szükséges az 
         iskola és óvoda alapító okiratának megszüntetése. Vissza kell vonnunk június 30-al az 
         iskolaigazgató és az óvodavezető vezetői megbízását, javaslatot kell tennünk a tagin- 
         tézmény vezetők személyére. Mivel Tápióság a gesztor, a Képviselő-testület hatásköré- 
         be tartozik az intézményi társulás vezetőjének  megbízása, Tápiószentmárton Képviselő- 
         testületének egyetértésével. 
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Balaskó György képviselő javasolja a személyi kérdéseket zárt ülésen tárgyalja meg a 
testület. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, Tóth Gábor iskolaigazgató és Horváth Imréné 
óvodavezető az ülésen jelen vannak, nem kérik zárt ülés tartását, mindketten hozzájárulnak a 
nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. 
 
Balaskó György képviselő Tóth Gábort javasolja tagintézmény vezetőnek, Horváth Imrénét 
azonban nem javasolja. Úgy gondolja, az óvodavezető soha nem volt képes felfogni az 
Önkormányzat anyagi helyzetét, nem tudott együttműködni. A társulás megalakítása ellen is 
aláírásokat gyűjtöttek. Az óvodához anyagi okokból nem tudunk helyettest, titkárt biztosítani. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester sem javasolja Horváth Imréné tagintézmény vezetői 
megbízását. Véleménye szerint a testülettel együtt kellene működni, nem igazán tartja 
alkalmasnak a feladatra. A helyettest szintén nem javasolja, jobb vezetéssel a feladatok 
megoldhatók munkaidőben. Az iskolával kapcsolatban nem tud mit mondani, Bodor Ferenc 
szakértő felmérésének eredményét várja.  
 
Dr. Samu János polgármester ismerteti, Bodor Ferenc szakértő vizsgálatának célja a 
társuláson belüli egy szinten történő finanszírozás volt. Az eredményről tájékoztatott, ezek 
szerint az általános iskolánál és az óvodánál a létszám rendben van, az iskolánál a heti 
óraszámot 403 órában állapítja meg, ez most 400 óra. A jelenlegi bérszínvonal figyelembe 
vételével az iskolánál a tervezett kiadás 4 millió Ft-tal csökkenthető. 
 
Erdélyi Sándor képviselő úgy gondolja, a szakmai vezetők munkáját nem kötné össze, 
komoly felmérési munka, szakmai kérdések kellenek. Az intézmények összevonásának célja a 
bevétel növelése, az önállóság, változatlanság biztosítása mellett. Javasolja a helyettesek, 
titkárok esetében az eddigi lehetőségeket ne vegyük el. Az intézményvezetők hozzáállását az 
összevonáshoz emberileg meg tudja érteni, az eddig elért szakmai eredményt féltik. A 
személycserét nem tartaná indokoltnak, véleménye, hogy ne változtassunk. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, a helyettes személyéről többet vitatkoztak az 
egyeztetések során, úgy gondolja a 240 tanulói létszámhoz elengedhetetlen a helyettes. Plusz 
bevétel származik a társulásból, úgy gondolnák ennek kapcsán nem leépítések, hanem 
pozitívumok lesznek. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző tájékoztat arról, hogy a két településen a szervezeti felépítésnek 
azonosnak kell lenni a társuláson belül. Az iskolai helyettesnél nem volt szó arról, hogy nem 
kell, csak az óvodánál. A titkár kérdése nem egészen tiszta, az intézményvezetőnek lesz 
titkára, Tápiószentmártonnak az óvodánál nem kell titkár, az ÁMK titkára besegít a munkába. 
Ha a testület új tagintézményvezetőt szeretne Horváth Imréné helyett, meg kellene nevezni. 
 
Laczkó Györgyné óvónő véleménye, rossz érzés, hogy megszűnik az óvoda, mint önálló 
intézmény. Horváth Imréné vezetői érdemeit mindenki tudja, szeretnék, ha ezt figyelembe 
vennék a döntésnél. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja az  általános iskola és az óvoda Alapító Okiratát a 
Megszüntető Okirat szerint 2008. június 30-i hatállyal megszüntetni, a KITT jogutódlásával. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           113/2008.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           a Dr. Papp Károly  Általános Iskola Alapító Okiratát a 
                                                           mellékelt Megszüntető Okirat szerinti tartalommal, a 
                                                           Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                          Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény (KITT) 
                                                           jogutódlásával, 2008. június 30-i hatállyal megszünteti. 
 
                                                          Határidő:  2008. július 5. 
                                                          Felelős:   Dr. Kovács Dénes aljegyző. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      114/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                      a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a 
                                                      mellékelt Megszüntető Okirat szerinti tartalommal, a 
                                                      Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton  
                                                      Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény (KITT) 
                                                      jogutódlásával, 2008. június 30-i hatállyal megszünteti. 
 
                                                      Határidő: 2008. július 5. 
                                                      Felelős:   Dr. Kovács Dénes aljegyző. 
 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban javasolja Tóth Gábor iskolaigazgató vezetői 
megbízásának visszavonását június 30-al. Elmondja, a tagintézmény vezetőket az 
intézményvezető bízza meg egy éves időtartamra, a Képviselő-testület véleménye alapján. A 
KITT  Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény vezetőjének Tóth Gábort javasolja. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                    115/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                    Tóth Gábor iskolaigazgató vezetői megbízását 2008. június 
                                                    30-al visszavonja. 
                                                    A Képviselő-testület javasolja Tóth Gábor megbízását 2008. 
                                                    július 1-től egy éves időtartamra, a Közoktatási Intézmény, 
                                                    Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája 
                                                    többcélú intézmény (KITT) 1. Tagintézmény, a Dr. Papp 
                                                    Károly Általános Iskola tagintézmény vezetőjének. 
 
                                                    Határidő: 2008. június 30. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
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Dr. Samu János polgármester elmondja, mivel Horváth Imréné tagintézmény vezetői 
megbízása nem egyértelmű az elhangzott vélemények alapján, javasolja először a vezetői 
megbízás vosszavonásáról, majd a tagintézmény vezetői megbízásáról dönteni. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             116/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testü- 
                                                             lete Horváth Imréné óvodavezető vezetői megbízását 
                                                             2008. június 30-al visszavonja. 
 
                                                             Határidő: 2008. június 30. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          117/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület Horváth Imréné megbízását a 
                                                          Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                          Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény (KITT) 
                                                          3. Tagintézmény Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda 
                                                          tagintézmény vezetőjének nem támogatja egyöntetűen, 
                                                          ezért a döntést a következő ülésre elhalasztotta. 
 
                                                          Határidő: június 30. 
                                                          Felelős:    polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester ismerteti, az előzetes egyeztetések során a közös fenntartású 
intézmény igazgatójára a javaslat Kiss Erika személye, aki Tápiószentmártonban a jogelőd 
intézmény dolgozója. Vezetői megbízása határozott időre, egy évre fog szólni. Az igazgató 
személyéről az összevont ülésen hozunk döntést. 
 
A polgármester a továbbiakban elmondja, a testületi ülés 18 órakor Tápiószentmártonban 
folytatódik, ahol Tápióság-Tápiószentmárton Képviselő-testületei összevont ülésére kerül sor, 
amelynek során még szükséges döntéseket hozni a társult közoktatási intézményekkel 
kapcsolatban. 
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Összevont testületi ülés 2008. június 26. 18 óra Tápiószentmárton, Művelődési Ház 
 
N A P I R E N D: 
Társult oktatási intézmények előkészületi munkái. 
 
Tóth János Tápiószentmárton polgármestere köszönti az összevont ülésen megjelenteket, 
megállapítja mindkét testület határozatképes. Az ülés témája a közös fenntartású intézmények. 
Korábban a döntés megszületett arról, hogy Tápióság és Tápiószentmárton az oktatási, 
nevelési intézményeit közös fenntartású intézmény keretében működteti, a közös működésről 
a megállapodást megkötötték. Szükséges a régi intézmények megszüntetése, az újak 
létrehozása, a személyi feltételek biztosítása. Tehát jóvá kell hagyni a megszüntető okiratokat, 
ezután pedig az új intézmény alapító okiratának elfogadása szükséges. Az igazgató megbízása 
a gesztor település, Tápióság Képviselő-testületének feladata, Tápiószentmárton testületének 
egyetértésével. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja a Képviselő-testület 
változatlan létszámban jelen van. Ismerteti, a testület már 17 órakor ülésezett, a megszüntető 
okiratokat elfogadták, az alapító okirattal egyetértenek. Az igazgató személyét megtárgyalták, 
egyhangúlag támogatják Kiss Erika megbízását. A tagintézmény vezetőket az igazgató bízza 
meg egy éves időtartamra, a Képviselő-testület egyetértésével. Esetünkben a Képviselő-
testület egyhangúlag támogatja Tóth Gábor megbízását a KITT Dr. Papp Károly Általános 
Iskola tagintézmény vezetőjévé. Horváth Imréné megbízása ügyében a testület nem tudott 
egyöntetűen állást foglalni, 4 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel és 2 tartózkodással 
javasolják megbízását a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda tagintézmény vezetőjévé. 
Szeretnék ebben az ügyben a döntést elhalasztani. Kéri a testület fogadja el az KITT Alapító 
Okiratát. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       118/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                       Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény (KITT) 
                                                       Alapító Okiratát elfogadta. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, Tápióság és Tápiószentmárton Képviselő-testülete is 
elfogadta az Alapító Okiratot, ezzel létrejött a Közoktatási Intézmény, Tápióság-
Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény (KITT). Javasolja az 
intézmény igazgatójának megbízni 2008. július 1-től egy éves időtartamra Kiss Erikát. Az 
igazgató személyéhez Tápiószentmárton Képviselő-testülete is egyetértését adja. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                      119/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
                                                      Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő- 
                                                      testülete egyetértésével, a Közoktatási Intézmény, Tápióság- 
                                                      Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája többcélú 
                                                      intézmény (KITT) igazgatójának 2008. július 1-től egy éves 
                                                      időtartamra  Kiss Erika (Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 
                                                      56. sz.) bízza meg. 
 
                                                      Határidő:  azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
                                                                   
Dr. Samu János polgármester gratulál az Igazgató Asszonynak, jó munkát, sok sikert kíván, 
bízva a hosszútávú kapcsolatban. 
 
Kiss Erika  megköszöni a bizalmat mindkét testületnek. Tudja, nem volt egyszerű a döntés, 
amikor a társulás megalakítása mellett döntöttek, tele vannak félelmekkel, kérdésekkel. Az 
egy éves munka fogja igazolni, hogy jól döntöttek-e. A maga részéről megpróbálja szakmai 
tudása legjavát adni, a két testülettől megértést, türelmet kér, hogy a társulás jól működhessen.  
Mivel a tagintézmény vezetők megbízása az igazgató hatásköre, a Képviselő-testületek 
egyetértésével, szeretné a tagintézmény vezetőket ismertetni. 1. Tagintézmény: Tóth Gábor, 2. 
Tagintézmény: Komjáti Zoltánné, 3. Tagintézmény: Horváth Imréné, 4. Tagintézmény: 
Jámborné Illés Ida, 2. sz. Tagintézményél telephely vezető: Czervánné Németh Mária 
Magdolna. A továbbiakban elmondja, a folytonosság biztosítását nagyon fontosnak tartja, 
szívesen dolgozna a régi vezetőkkel, amennyiben vállalják a felkérést. Mivel Tápióságon az 
óvodánál a tagintézmény vezető személyével kapcsolatban a Képviselő-testületben nincs 
egyetértés, szeretné ha újabb egyeztetés után hoznák meg a döntést. 
 
Tóth János Tápiószentmárton polgármestere köszönetet mond a korábbi vezetőknek és 
gratulál a megbízott vezetőknek, jó munkát kíván. Az Alapító Okirat elfogadásával a 
Tápiószentmártonban működő művészeti iskola a tápióságiak részére is adott. 
 
Wenhardt Lászlóné Tápiószentmárton jegyzője elmondja, az előzőek során egyeztettték a 
két település juttatásait, melyet egy szintre kell hozni, mindkét testületnek el kell fogadni. Az 
egyeztetések után a javaslatok 2008. szeptember 1-től az alábbiak, a pótlékalap %-os 
arányának figyelembe vételével: osztályfőnöki pótlék az 1. és 8. osztályban, valamint a 30 fő 
feletti osztályokban 45 % 9.000.- Ft/hó, egyéb osztályokban 30 % 6.000.- Ft/hó. Gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős 36 % 7.200.- Ft/hó, munkaközösség vezető 24 % 4.800.- Ft/hó, DÖK 
14 % 2.800.- Ft/fő. Az igazgató vezetői pótléka a pótlékalap 400 %-a, 80 eFt. A tagintézmény 
vezető, telephely vezető pótléka 230 % 46 eFt, a helyettes pótléka 130 % 26 eFt. 
 
Dr. Samu János polgármester kéri az ismertetett pótlékok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                   120/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület a a Közoktatási Intézmény, Tápióság- 
                                                   Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája többcélú 
                                                   intézmény (KITT) vezetői pótlékait 2008. szeptember 1-től 
                                                   havonta az illetménypótlékhoz viszonyítva az alábbiak sze- 
                                                   rint fogadta el:                                             
                                                   igazgató: 400 %, 
                                                   tagintézmény vezető, telephely vezető:  230 %, 
                                                   helyettes: 130 %, 
                                                   osztályfőnöki pótlék az 1. és 8. osztályban és a 30 fő feletti 
                                                   osztályokban: 45 %, egyéb osztályokban: 30 %, 
                                                   gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 36 %, 
                                                   munkaközösség vezető: 24 %, 
                                                   DÖK: 14 %. 
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
E G Y E B E K 
 
   1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a Polgármeteri Hivatalnál egy köztiszt- 
        viselő, pénzügyi előadó bejelentette eltávozását, áthelyezését kérte egy másik önkor- 
        mányzathoz, 2008. augusztus 1-től. Az állást pályázat útján szeretnénk betölteni. 
        Kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy amennyiben felsőfokú végzettségű jelentkező  
        lesz, biztosítsa a többlet bérfedezetet. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                 121/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz egy fő 
                                                 pénzügyi előadói állás betöltéséhez, felsőfokú végzettség 
                                                 esetén a többlet bérfedezetet költségvetéséből biztosítja 
                                                 2008. augusztus 1-től. 
 
                                                 Határidő: 2008. augusztus 1. 
                                                 Felelős:   aljegyző. 
 
   2./  A polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi 
         pontjait: 
 
         2008. június 30. 18.30 óra 
 
         N a p i r e n d: 
         1./ Óvoda tagintézmény vezetői megbízásával kapcsolatos megbeszélés 
         2./ Egyebek 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       122/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület következő ülését 2008. június 30-án, 
                                                       18.30 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                     Kmf. 
 
 
 
                     Dr. Kovács Dénes                                           Dr. Samu János 
                            aljegyző                                                       polgármester 
 
 
 
 
                                           Béres Károly             Dávid Kornélia Anikó 
                                                         jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
                                                   
 
                            
 
                                                   
 


