Ikt.szám: 576-15/2010.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2010. SZEPTEMBER 9-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
242, 243/2010. (IX. 9.)
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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. szeptember 9-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Csombók Pál
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Jakus János, Kátai György, Kovács Dénes,
Szőke Erzsébet, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kocsis József

jegyző
igazgató, József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda
Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 képviselőből 9 fő megjelent.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Tüke László és Czöndör Mihály képviselőket.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
242/2010. (IX. 9.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, illetve a mai ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Iskolaegység napközis csoport számának növelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Iskolaegység napközis csoport számának növelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az alpolgármester úr és négy képviselő úr
sürgősségi indítvánnyal kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását. A beadványhoz mellékeltek
egy határozati javaslatot, amelyet elfogadhatónak tart, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Kiegészítette a határozati javaslatot azzal, hogy a határozat végrehajtásáért nem csak a polgármester,
hanem az intézmény vezetője is felelős. Hozzászólás, kérdés nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
243/2010. (IX. 9.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010/11. tanévben, jelenleg
1-4. o. összevonásával működő alsós napközis csoport mellett egy másik alsós napközis csoportot is
szervezhet az intézmény mindaddig, amíg a két csoport összlétszáma legalább 30 fő. Amennyiben
ennek a két csoportnak a beíratott tanulókra vonatkozó együttes létszáma 30 fő alá csökken, a
következő hónap első napjától a képviselő-testület nem engedélyezi a két csoport működtetését. A
képviselő-testület úgy dönt, hogy az iskolaegység által jelenleg felhasznált heti óraszámot 22,5 órával
/a napközis csoport kötelező óraszámával/ megemeli, az ehhez szükséges 200 000Ft/hó összeget a
céltartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fent leírtak
mellett szervezze meg a második napközis csoportot szept.13-tól.
Felelős: Czompó István polgármester
Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal

Czompó István: Kérte Kocsis Józsefet, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
igazgatóját, hogy a napközis csoportot – a határozatnak megfelelően – szervezze meg.

16.20 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Tüke László

Czöndör Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítők

