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Határozat tartalma
Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére
Napirend meghatározása
Meghívás városavató ünnepségre
Oktatási társulás létrehozásáról Perkátával
375/2007. (X. 25.) Kt. számú határozat módosítása
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. július 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
254/2008. (VII. 8.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Ádám László
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
255/2008. (VII. 8.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Városavató ünnepségre meghívandó személyről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja:
Társulási megállapodás véleményezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja:
A 375/2007. (X. 25.) Kt. számú határozat módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 1. pontja:
Városavató ünnepségre meghívandó személyről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
256/2008. (VII. 8.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel felkéri Dr. Gyenesei István
Önkormányzati Miniszter Urat, hogy 2008. július 25-én 17.00 órakor Pusztaszabolcs városavató
ünnepségén a város kulcsát és az elnöki határozatot a településnek átadni szíveskedjen.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________

Napirend 2. pontja:
Társulási megállapodás véleményezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
257/2008. (VII. 8.) Kt. szám határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. május 26-i polgármesteri nyilatkozatot,
a 212/2008. (VI. 11.) és 248/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozatát ismételten megerősíti, a határozatokat
nem módosítja.
- Pusztaszabolcs Önkormányzata nem óvodai normatívák átadását kéri Perkátától, hanem, hogy a
közös fenntartású intézmény pusztaszabolcsi feladataihoz Perkáta Önkormányzata járuljon hozzá a
248/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozatban foglaltak szerint.
- Pusztaszabolcs Önkormányzata a társulási megállapodás-tervezettel összefüggő javaslatainak
jogszerűtlenségét és szükségtelenségét perkátai önkormányzati nyilatkozatokból olvasta több
alkalommal is, ezért ismételten kéri Perkáta Önkormányzatát, hogy részletesen fejtse ki
jogszerűtlenségi és szükségtelenségi megállapításait.
- A pusztaszabolcsi közoktatási dolgozók kötelezőn felüli többlet juttatásai a 2008. évi költségvetésben
a következők:
1. adómentesen adható maximális étkezési hozzájárulás összege (a nyári hónapokban meleg étkezés
nem választható),
2. temetési és közlekedési hozzájárulások az intézmények szabályzatai szerint,
3. a törvény szerint járó rendszeres személyi juttatások 5 ezrelékének megfelelő többletjuttatás,
4. tanácsosi, főtanácsosi címek adományozása az összdolgozói létszám kb. 10 %-ára terjedően,
5. többletkiadások és feladatok vannak meghatározva az intézmény pedagógiai programjában (pl.
sítábor, erdei tábor, egyéb táborok, stb.),
6. dolgozónként évente 6.900,- Ft természetbeni ajándék,
7. adható pótlékok jogszabályi keretek között a maximumon áll (pl. osztályfőnöki pótlék).
„Pusztaszabolcs közoktatási humánerőforrásával, állományával, szakos ellátottságával” kapcsolatban kéri
Perkáta Önkormányzatát, hogy közvetlenül a pusztaszabolcsi József Attila Közös Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) igazgatóját keresse meg, mert
önkormányzatunk az aktuális állapotokról nem rendelkezik információval.
Felelős: Czompó István polgármester
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 3. pontja:
A 375/2007. (X. 25.) Kt. számú határozat módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
258/2008. (VII. 8.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 375/2007. (X. 25.) Kt. számú határozat
2. pontjának utolsó előtti mondatát az alábbiakra módosítja:
„A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
című 138/1992. (X. 8.) Korm. sz. rendelet 5. § (17) bekezdésének figyelembevételével az új intézmény
igazgatója felhatalmazást kap arra, hogy 2009. július 1-ig saját hatáskörben megbízza a két
intézményegység-vezetőt és általános helyettesét.”
Felelős: Czompó István polgármester
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: azonnal

