Községi onkormúnyzat Képvis előtestüIete
8409 Urkút Rúkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
Szám: 39-1 /2006.

JEGYZOKONYV
Készütt : Úrkút Közsé g Önkormány zati Képvi selőtestülete 20 06. j anuár
(csütörtökön)
Du. 17.00 őrai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
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Jelen vannak: Pichler József polgármester'
Imri Zo\tán,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefiré,
Lisáes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette : Rieger Tibor alpolgármester,
Kocsó Jrínosné képviselő.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó
Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapitotta, hogy
az ülés hatérozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fő jelen van.
Ezt kovetően ismertette a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a Testület
egyhangúIag_ 8 igen szavazattal _ ellenszavazatnélkül elfogadott.

Napirend: 1.) Cztráky Károlyné iskolaigazgatői beosztásárólvaló lemondása.
Előadó: polgármester

Nanirend tárgyalása:

Napirend tárgvalása:

!) napirend:

Cziráky Károlyné iskolaigazgatói beosztásáról való

1emondása.

Előadó: polgármester

Pichler József poleármester: Szóbeli előterjesxésében elmondja., hogy Cziréky
Karolyné az önkormányzat fenntartásábanműködő általános iskola igazgatőja a
mai napon írásban igazgatői beosáásáról saját maga és édesapja betegségére
való hivatkozással lemondott.
Ezzel egyidejűleg elmondja a Testületnek azt is, hogy a lemondást megel őzően
az A|ta|ános Iskolában a gazdálkodásukkal kapcsolatban ellenőrzések történtek.
Erre többek között azért volt szükség, mert mértéktelenfogyasztás történt pl. a
tisztítószerek, a papír és írószerek tekintetében, valamint előfordult az is, hogy
az iskola igazgatőja a vásárlásról ugyan a számléú. meghozta, de az ellenőrzés
során a vásárolt áru _ 4 db csúszásmentes szőnyeg _ nem vo\t az iskolába, azért
hazakellett mennie.
Ellenőrzésre kerültek a nagyobb össze gíi számlák, így pl.atartós tankönyvek, a
nevelői könyvek de ezeket a könyvtáros tanár mind leltárba vette, megvannak.
Az ellenőrzéstkövetően beszélgetésre került sor a igazgatő asszonnyal, ahol fel
lett híwa a figyelme avezetővel szembeni kifogástalan erkolcsi magatartásra,
ami elvárhatő avezető magánéletében, és a munkahelyén is.
E beszélgetést követően adta be azigazgatői megbízásáról való lemondását.
Javasolja a lemondás elfogadását, és azigazgatói állásra apáIyázatkiírását,
valamint erre az időszakra a mostani igazgatő helyettest Tróbertné Klein Beáta
megbízását.
Kérdés.hozzászó\ás:
Vassné Balázs Györgyi: Döbbenetétfejezi ki. Teljesen váratlanul érte a
lemondás és az is ami elhangzott.

Lipp Józsefiré: Ismerve azigazgató magánéleti gondjait, amit nem azó, illetve
édesapja betegségével fiigg konkrétan össze, nem csodálja, hogy lemondott..
Imri Zoltán: Ó is pedagógus, de nem tud az igazgató asszony maganéleti
gondjairól, és nem is hallott ilyen dolgairól. Az is igaz,mint testnwe|ő tanár, az
óraközi szi.inetekben is ritkán tartózkodik a nevelőibe.
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Mádlné Sas Anikó: Az iskola pénzjgyei teljesen rendben vannak?
keriilt sor. A
Rostási Mária jegyző: A nagyobb összegű számlák elleníírzésére
számlákon szereplő dolgok, mint pl. a nevelői könyvek, a tartós tankönyvek a
könyvtáros tanár nyi|vántartása alapján és a számlák alapjan megvannak. A
úsrtftőszereket atakaritők átvették,papír és írószereknél azigazgatóhelyettes is
úgy nyilatkoztak, hogy főleg afénymásoló papírból rengeteg fogyott, fogy. Ettől
fiiggetlenül a takarékos gazdáIkodásra fel lett híwa az iskola figyelme, valamint
arra is, hogy a továbbiakban abeszerzéseik tételes e|Ienőrzésre kerülnek. olyan
kisebb hiányosság előfordult, hogy pI abizonylatra (nevelői könyveknél) nem
vo\trávezetve a nyilvántartási sorszám,vagy volt olyan bizonylat, amelyen
fogyóeszköz szerepelt, de nem kerüIt áwételre. Ezekre is felhívta mind aziskola,
mind a Hivatal pénnigyeseinek figyelmét.
Ezenkívül a tanulók nyátritáboroztatásáraelőleg került beszedésre,165 ezer
forint értékben,melyet októbertől decemberig folyamatosan flzettek a tanulók.
Ez az összeg nem kertiltbefizetéste aZ önkormányzat számlájátra, hanem
közvetlenül a tábort üzemeltető vállalko zásnak december 19 .-én, melyről a
számlát az igazgató bemutatta. A szerződést kérte, valamint felhívta mind az
igazgatő, mind azigazgatóhelyettes figyelmét ana,hogy a tanulók által
táborozásrabeftzetett összeget a fenntartő számlájara fizessék be.
Pichler József polgármester: Az igazgatő ellen fegyelmi felelősségre vonás
alkalmazás a nem indokolt, ezért j avas o lj a v ezető\ me gb ízásának emondás
miatti megszüntetését.
1

Kökönyei

Edit: Ez aú.jelenti, hogy tanítóként továbbra is itt fog maradni.

Pichler József polgármester: Igen tanítóként tovább fog dolgozni.
Pichler Józsefné: Itt mást nem tehetünk, mint hogy elfogadjuk a lemondást.
eménye szerint is a p áIy ázati elj álr ás |ezár
mostani igazgatő helyettest, Tróbertné Klein Beátát kell megbízni.
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A Képviselőtestület egyhangúIug- 8 igen szavazatta\, - ellenszavazat nélkülaz alábbi hatát ozatot hozta;
1/2006. (I.5.)

okKt határozat

Úrkút Község Önkormán yzati Képviselőtesttilete
CziráI<yKárolynéiskolaigazgatővezetőimegbízásáról
való lemondását 2006. január 5 . napjátől kezdődően
elfogadta.
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A Képviselőtestiilet utasítja a polgármestert, hogy
Czir áLq Káro lyné igazgatői
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Felelős: polgármester
Hatélridő: azowtal

A Képviselőtestület egyhangúlag _

nélkül-

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

az alábbi határ ozatot hozta:
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2006. (I.5.\ Ó|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete mive l az önkorm ány zat fenntartás áb an mtiködő Hauser
Laj o s Általáno s Iskola ígazgatői áIIása Czir áIq
Károlyné lemondása miatt megszűnt, ezérta I38l|992.
(X.8.) Korm. rendelet 5. $. (16) bekezdése alapján
Tróbertné Klein BeáÍa eddigi igazgatőhelyettest bízza
me g 20 0 6 . j anuétr 6 . napj átő| az igazgató i ál á s
betöltésére irányuló páIyázati eljárást követően azi$
igazgatő kinevezéséig, de legkésőbb 2007.január 5.
napjáig.
Tróbertné Klein B eáta a v ezetői megbízás időtartam
alatt v ezetői pótlékra j o go sult, melynek ö ssze ge
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47.300.- Ft/hó.

Felelős: polgármester
Határidő: azonna|

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiilaz aÍább\ határ ozatot hoúa;

3/2006. (I.5.)

okKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati Képvi selőtesttilete
páIyázatot hirdet a fenntartásában működő Hauser
Lajos Altalános Iskola igazgatői áIlására.
Azigazgatőimegbízás 5 évre szól és 2006. auguszfus
1. napjától20I l . július 3I. napjáig terjed.
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magyar ál amp o g ár ság, büntetl en
előélet, felsőfokú (egyetemi, főiskolai) szakirányú
pedagógusi szakkép zettség, legalább 5 év pedagógus
munt ut tirb en szer zett szakmai gyakorlat, p edagó gus
szakvizs g a v agy közoktatás vezetői szalcvizsga
megléte, iII. azáltalanos iskolában szerzett gyakorlat
előnyt j elent. A nevelési-oktatási intézményben
p e dagó gus -munkakörb en fennál ó, határ ozatl an i dőre
szó 1ó a\kalmazás, i 11. a me gbízáss al egyidej űleg
pedagógus munkakörben történő, határo zat|an időre
szóló alkaLmazás.
A p áty ázatnak tarta\mazni ke : a p áIy áző szakmai
onéIetrajzát,azintézményvezetésérevonatkozó
pro gramo t, a szakmai hely zetelemzé sre épülő
fejlesztési elképzelésekkel, 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvá^yt, az összes iskolai végzettséget
igazo\ő oklevelek hiteles másolatát.
A pá|yázatbenyújtás ánakhatárideje : az Ol<tatási
Közlönyben való megielentéstől számított 30 napon
belül.
A páIyázatbenyújtás énak helye: Községi
Önkormány zat P o\gármestere (8409 Urkút, Rákóczi u'
4s.)
A pálry ázat elbírálásának határidej e : 2 0 06. j únius
I etmény : A kö zalk a|mazotti törvény szerint.

P áIy ázati

fe ltéte l ek :
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Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: 2006.januar 1 5.

Több tfugy nem volt, a polgármester azulést 18.00 órakor berekesztette.

Kmft.
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Q-n. Vsg''(\ct-^Fostási Mária
jegyző

