Jegvzőkönvv
Önkonnányzati l_Íivatal iiléste lében 2013. június l7-én tanott
képviselő-testületi ülésról.

Kószült: A szigetbecsei Közös

Jclcn vannak: Magasitz Lajos polgármester
Bogdán József alpolgármcster
Ricdl Béla; Dr. Csernyi Zsuzsanna; Schwarcz Ezsébet: Katona József: Takács
András képviselők.
Tanácskozási joggal rószt vctt|
Jencsó Lmőkejc8y7íi
Kalona Eva aljepyzö
Schmidt Mihályné intózményvezető
Lemer Mária Szigetbecsei Német Nemzetiségi onkormányzat clnöke
Bodó Jánosné szigetbccse Roma Nen]zeliségi Önkormányzat elnöke
Jcg}zőkönyt vezcaő: szabó Anikó ig' főc|öadó
Magasitz Lajos polgármcster köszönti az ü|és résztvevőit. az ülést megnyitja' Megállapítja. hogy a 7
fős testületből jelcn van 7 fő' így az határozatképes.

A polgárncsterjavaslatot tcsz ajegyzőkönyv hilelcsítőkre:
András
Riedl BéIa képvisclők szcmélyére.

- Takács
_

^

képviselő{estülct ajavaslatot egyhangúlag ellbgadta'

A

polgármcster javaslatot tesz az ülés napirendjeiÍe' Megkéri a tcstületi tagokat, hogy ha van
javaslatuk további napircndre, úgy azt most tcgyék meg.

Magasitz

Laios: Mivel

nincs javaslat további napirendre. az alábbi rrapirendi pontot javaslom

ellbgadásra:

l.) Szigetbecsei Tóparti Óvoda intézmén1wczetőjénekmegbízása.
Elíitcrjesáő: Magasitz Lajos polgármester
képviseló_testülct a polgfumestel általjavasolt napirendi pon1ot egyhangúlag elfogadta'
^

l. naÍ}irend:

szigctbccsei TóÍ'arti ovoda inaézmónraezcaóiénck megbízása'
u3$$E-tgi.9!: A szigetbecsei Tóparti ovoda Alapító okiratát a képviselő-tcstülct jóváhagyta
az elmú]t iilésen, melynek 16. pontja értelmében az intézményvezetését a pályázati eljárás
bcfejezéséig a közvetlen jogelód intézményvezetője látja el. Az Alapító okirat beküldésre került a
Magyar Allamkincstár felé, mcly hiánypótlásra kért fel benrrtinket, miszerint csatolni szükséges azt
a képviselő_testületi határozatot' mely rendelkezik anól. hogy 2013. július l{őI ki tölti bc az
intézményvezetői státuszt'
A kikiildött hatiíÍozati javaslat laÍtalÍnazza az említetteken kívül az intézÍnényvez-ető bérétis' Ez
annyiban módosult a Társulási intézményvezetői bérhez képest. hogy a vezetői pótlék 70'000 Ft-ról
45.000 Ft-Ía történő csökkentéssel kerülne megállapításra. (5 csoport helyet, 3 csopoÍt után)
Irelkérem a képviselő-testületet. hogy ha nincs más javaslat. vagy kiegészítés,ú8y a megkiildött
határozati javaslatot fogadja el.
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A

képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta 7 tagja közül 7 fő lészvételével'7 igen
szavazattal, €llenszavazat és tartózkodás nélkiil hoáa meg a következó határczatát:
80/2013. (vl. l7.) kéDviselő-testületi határozat:
1' szigetbecse Község Önkormányzat Képviseló-testülete a szigetbecsei Tóparti
ovoda _ a képviseló_testület által 2013. június 3-án jóváhagyott - Alapító
okiratának 16. pontjában foglaltak alapján az inlézÍr'ényintézményvezettijének
schmidt Mihályné (232l szigetbecse, Petófi S. u' 27' szám alatti lakos)
óvodapedagógust _ mint a közvetlen j ogelőd intézmény vezetőjét bízzameg.
2. Azinlé7iaényvezetői feladatellátásra szóló megbízás időtaltama 20l3. július ltól azintézménryezetői állásra vonatkozó pályádatási eljfuás befejezéséig ta1t'
3. A képviselő-testület az inté7Íiényvezetőilletményét 2013. július 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg:
Garantált
196.115.- Ft
9.800'- Ft
Szakképzettségi
Vezetői
45.000.- Ft
Nemzetiségi
6.200.- Ft

illetmény:
potlék:
pótlék:
pótlék:

Mindösszesen(kerekítve): 257.Il5.-Ft

4' A képviseló-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételéÍe.

&!9!ég Magasitz Lajos polgáÍmester
Határidő: Azonnal.

Több napilend nem lévéna polgármestel az iilést bezáÍta.
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