
Monorierdő Község Önkormányzat  2007.  augusztus  31-én 12:00 órai  kezdettel  megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének 

Tárgysorozata:

Jegyzőkönyve: 

Rendelete:

Határozatai:  108-110

T á r g y s o r o z a t a

1.  Tsp.  Csicsergő Óvodában  a  maximális  csoportlétszám  túllépésének  
engedélyezéséhez benyújtott kérelemről
Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző

2.  Tsp.  Előterjesztés  iskolaigazgató  munkaviszonyának  végleges  áthelyezéssel  
történő megszüntetéséről, vezetői megbízás visszavonásáról 
Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

Monorierdő, 2007. szeptember 03.

 Juhász Sándor 
   polgármester  
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JEGYZŐKÖNYV

Készült  :   Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 31-én 
12:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános rendkívüli 
üléséről.

Jelen vannak  :    Juhász  Sándor  polgármester,  Borbás  Elvira,  Hornyák Balázs,  Kiss  Dénes 
László,  Szalai  Gábor,  Pádár  Erika,  Tóth Attila,  Dzsupin Imréné,  Dr.  Pácziné Félix Anna 
képviselő (9 fő) 

Távollévő  képviselők:  Vad  Mária  alpolgármester,  Dr.  Páczi  Antal,  Dr.  Práczki  Péter 
képviselők
                          
Tanácskozási joggal részt vesz: Vargáné Vass Éva jegyző 

Juhász  Sándor  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés 
határozatképes 9 fő van jelen. Az SZMSZ 28 § (2) bekezdés szerint úgy ítélte meg, hogy az 
ülésezési szünet alatt 2 témában indokolt a képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet és azok sorrendjét fogadják el.
A képviselő-testület személyi  ügyet is tárgyal,  a hivatal beszerezte az érintett írásos de az 
érintett nyilatkozatát a hivatal beszerezte, az érintett írásos nyilatkozatát, melyben a nyílt ülés 
keretén történő tárgyaláshoz hozzájárul.

1. Tsp.  Csicsergő Óvodában  a  maximális  csoportlétszám  túllépésének 
engedélyezéséhez benyújtott kérelemről

Vargáné  Vass  Éva:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Csicsergő  Óvoda  alapító 
okirata  szerint  a  6  csoportban felvehető gyermeklétszám 25 fő/csoport.  Az  így betölthető 
maximális létszám 150 fő. 28 gyereket kellene elutasítani férőhely hiányában.
A jogszabály szerint a fenntartó az OKÉV-től kérheti 1 tanévre, nevelési évre a maximális 
létszámtól való 20%-os eltérés engedélyezését. A kérelemhez csatolni kell a képviselő-testület 
határozatát. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet szerinti 
döntést szíveskedjen meghozni.

Juhász Sándor: A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2007. (VIII.31.) Kt.

határozata

a Csicsergő Óvodában a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséhez 
benyújtott kérelemről
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A  Képviselő-testület  a  Csicsergő Óvodában  a  maximális  csoportlétszám  túllépésének 
engedélyezéséhez  Kérelmet nyújt be az  Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont 
(OKÉV) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához a közoktatási törvény 95./A § (9) 
bekezdése  alapján,  hogy  engedélyezze  a törvény  3.  számú  mellékletének  I.  részében 
meghatározott maximális létszám húsz százalékkal történő túllépését, oktatásszervezési okok 
miatt. 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy intézkedjen az Képviselő-testületi határozat 
OKÉV-hoz történő megküldéséről.

Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester, jegyző 

2.  Tsp.  Előterjesztés  iskolaigazgató  munkaviszonyának  végleges  áthelyezéssel 
történő megszüntetéséről, vezetői megbízás visszavonásáról 
Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

Juhász  Sándor:  Farkas  Zoltán  iskolaigazgatót  a  Monori  Polgármesteri  Hivatal  oktatási 
ügyintézőnek hívták. Jelen pillanatban a megoldás az, hogy egy megbízott iskolaigazgatót kell 
választani az iskola élére. A törvény úgy szól, hogy ezt a feladatot a helyettesnek kellene 
ellátni, de a helyettes egészségi állapotára tekintettel az iskola nem maradhat vezető nélkül. 
Két  javaslata  van  a  megbízott  iskolaigazgatói  feladatellátására,  egyik  Sasvári  Istvánné,  a 
másik Sági Anikó. 

Vargáné Vass Éva: elmondja, hogy először a testületnek arról kell döntenie, hogy a leendő 
munkáltató kérését támogatja-e, ami a képviselő-testülethez érkezett, azaz, hogy hozzájárul-e 
ahhoz,  hogy Farkas  Zoltán  iskolaigazgató  közalkalmazotti  jogviszonya úgy szűnjön  meg, 
hogy áthelyezésre  kerül  a  monori  polgármesteri  hivatalhoz.  A képviselő-testületnek  ezzel 
egyidejűleg arról kell döntenie, hogy kit bíz meg az átmeneti időszakban a vezetői feladatok 
ellátásával.  Az  átmeneti  időszak  az  eredményes  pályázati  eljárás  vége,  de  azt  mondja  a 
testületnek, hogy olyan döntést hozzon a vezetői megbízással kapcsolatban, hogy 2008. július 
31-ig  bízza  meg  a  testület  az  intézmény  vezetőjét,  hiszen  ezen  idő  alatt  lehet  folytatni 
rugalmasan  a  pályázati  eljárást  és  azt  a  lehetőséget  is  be  lehet  kalkulálni,  hogy  ha 
eredménytelen  lenne  a  pályázati  eljárás,  akkor  egy  ismételt  eljárás  keretében  még  egy 
pályázati  eljárást  is  le lehet folytatni.  Ez lenne a legmegnyugtatóbb és nem hoznák olyan 
helyzetbe az intézményt, amilyenbe most került, hogy egyik napról a másikra vezető nélkül 
maradhat. Lényeges, hogy az intézmény dolgozói és természetesen a gyerekek azt érezzék, 
hogy a testület, amikor a döntést hozta, átgondolt mindent, minden eshetőséggel számolt és 
egy jól kiszámított végrehajtható döntés születik.

Borbás Elvira: egyik jelölt ellen sincs semmilyen kifogása, elmondja, hogy Sasvári Istvánné 
mellett  szól  a  higgadtság,  tapasztalat,  egyébként  a  munkaközösség  vezetőjeként  működött 
eddig, ahol összefogta az embereket. Beszélt a Sági Anikóval is és bíztatta, hogy adja be a 
pályázatát.  Ezt  az  átmeneti  időszakot  egy  olyan  embernek  kellene  ellátni,  aki  le  tudja 
bonyolítani ezt az átmeneti időszakot. Aki nemmel dönt, olyan helyzetbe hozza az iskolát és a 
gyerekeket, hogy egy káosz alakul ki.  Itt néhány hónapról lenne csak szó, nyilván lesznek 
pályázatok, bárki beadhatja a pályázatot. Kéri a testületet, hogy mérlegeljenek és az iskola 
rendjét,  a  belső nyugalmat  vegyék figyelembe,  mert  valóban táborok alakultak ki  és ez a 
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helyzet nem jó. Nincs kifogása Sági Anikó ellen, de ebben a helyzetben a Sasvári Istvánné a 
megfelelő arra, hogy ellássa ezt a feladatot. 

Szalai Gábor: először  arról kellene dönteni, hogy az igazgató urat engedjék el áthelyezéssel. 
Kéri, hogy szavazzák meg, hogy áthelyezéssel engedjék el.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

109/2007.(VIII.31. ) Kt.

határozata

Iskolaigazgató munkaviszonyának végleges áthelyezéssel történő megszüntetéséről, 
vezetői megbízás visszavonásáról 

Monorierdő Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   Farkas  Zoltán  iskolaigazgató 
végleges áthelyezéssel történő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséhez 2007.08.31 
nappal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25 § (2) bekezdés b. pont 
2. pontja alapján.
Ezzel egyidejűleg a vezetői megbízást visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző 

Hornyák Balázs: kérdezi, hogy Sasváriné Terike sok más funkciója mellett el tudná-e látni a 
pozíciót, a másik kérdés, hogy a szülői munkaközösség véleménye meg lett-e kérdezve, hogy 
kit szeretnének. 

Borbás  Elvira: az  első  kérdésre   a  válasz  az,  hogy erre  az  átmeneti  időre  szüneteltetné 
minden  más  dolgát,  és  csak  ezzel  foglalkozna.  24  éve  van  az  iskolában  a  Terike, 
munkaközösség  vezetőként  majdnem  olyan  munkát  végez,  mint  az  iskolaigazgató-
helyettesnek.
A második  kérdésre  a  válasz,  hogy ebben  az  esetben  a  törvény szerint  nem kell  kikérni 
senkinek a véleményét. 

Vargáné Vass Éva: abban az esetben, ha pályázati eljárás lefolytatásáról lenne szó, akkor a 
138/92 KM. Rendelet szerint kellene a pályázati eljárást lefolytatni.  

Szalai Gábor: sajnálja, hogy többen megszólították, mielőtt ide jött, hogy feleslegesen megy, 
úgyis el van már döntve. 

Juhász Sándor: elmondja, hogy ő már tárgyalt a Sasvárinéval és Sági Anikóval. 
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Borbás  Elvira:  beszélt  az  igazgató  helyettessel,  aki  azt  mondta,  hogy  úgy  látja,  hogy 
belenyugodtak, hiszen egy átmeneti időszakról van szó. Bárki beadhatja a pályázatát, és idő 
kell, míg elkészül egy pályázat. A nevelőtestületben tegnap nyugalom volt. Arról, hogy ki mit 
mond, azzal nem kell foglalkozni.

Juhász Sándor: a döntés a testület kezében van. 

Dzsupin Imréné: sok szülő kereste őt is ezzel kapcsolatban. Lesz olyan, akinek tetszik és lesz 
akinek nem tetszik és az iskolának és a gyerekeknek kell hogy jó legyen az iskola vezetése. 

Borbás  Elvira: az  igazgatóhelyettes  egyetértett  azzal,  hogy  Sasvári  Istvánné  legyen  és 
megígérte, hogy mindenben segíteni fogja a Terikét. Ő az, aki 24 éve ellátta az iskolaigazgató 
helyettesi feladatokat, ha a két vezető nem volt ott. 

Vargáné Vass Éva:   A szabály szerint is az igazgatóhelyettes köteles ellátni a feladatot. A 
helyettes június 23-án betölti  az öregségi nyugdíjra irányadó életkor, ami azt jelenti,  hogy 
szeretne  a  lehető  leghamarabb  elmenni  nyugdíjba.  Azért  fontos,  hogy  az  intézménynek 
megbízott vezetője legyen ezen időszak alatt, mert az a helyzet is előállhat, hogy helyettesről 
is  gondoskodni  kell  az  átmeneti  időszak  alatt.  A  138/92  KM.  Rendelet  5  §  (16)-a  úgy 
rendelkezik,  hogy  ha  a  magasabb   vezetői  megbízás  ellátására  kiírt  pályázat  nem  vezet 
eredményre, vagy a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás bármilyen okból a 
megbízás határidejének lejárta előtt 

megszűnt,  a  közoktatási  intézmény  vezetésével  kapcsolatos  feladatok  ellátására  nyilvános 
pályázat  kiírása  nélkül  vezetői  beosztás  ellátására  szóló  megbízás  adható  a  feltételeknek 
megfelelően.  Nem kell  kikérni a szülői nevelőtestület  véleményét.  Érkezett  valóban szülői 
munkaközösség vezetőjétől egy írásos levél, amiben azt sérelmezi, hogy a testület úgy akar 
döntést hozni, hogy nem kérdezte meg az arra jogosultak véleményét. A szabály szerint nem 
kell, ez nem pályázati eljárás. 

Felolvassa a levelet. 
„Tisztelt Képviselő-testület! Kifogásoljuk, hogy az Oktatási Bizottság nem hallgatta meg a 
szülők véleményét a megbízott igazgató személyéről. Tudjuk, hogy ezt a kérdést nem nekünk 
kell eldönteni, de a mi gyerekeink sorsáról van szó, ezért nem mindegy, ki kerül az iskolánk 
vezetésének élére.  Tudomásunk szerint Sasvári  Istvánnét szeretnék megbízott  igazgatónak, 
mellyel több okból nem értünk egyet. Teréz  néni elfoglalt pedagógus az iskolán kívül még a 
megyében több teljes embert igénylő állást tölt be. Ebből adódóan  már nem nagyon  van sem 
ideje,  sem türelme  a  gyerekekhez,  ami  valamilyen  szinten  érthető,  hisz  ő  már  nyugdíjas 
korban van,  már  nem tud  a  megfelelő  szinten  fegyelmet  tartani,  nem hinnénk,  hogy ő  a 
megfelelő ember erre a pozícióra. Ellenben Sági Anikó tanárnővel, aki szintén vállalná ezt a 
megbízatást.  Sági  Anikó agilis,  temperamentumos,  a  diákönkormányzat  vezetője,  kiválóan 
ért  a  gyermekek  nyelvén,  a  diákok  hallgatnak  rá,  szót  fogadnak  neki  és  még  hosszasan 
sorolhatnám mellette  az  érveinket.  Azt  gondoljuk,  hogy egy iskola  élér  olyan  ember  kell 
választani,  akire  a  gyerekek  felnéznek.  A szülői  munkaközösség  nevében  kérem,  vegyék 
figyelembe a kérésünket a döntésük előtt.
A szülői  közösség tagjainak  száma jelenleg  27  fő,  melyből  20 fő  a  Sági  Anikó  tanárnőt 
szeretné megbízott igazgatónak, 3 fő tartózkodott, 3 főt nem értem el sajnos és 1 fő Sasvári 
Istvánnét szeretné. Azt gondolom a számok önmagukért beszélnek.

5



Tisztelt képviselő-testület én a szülőket és a gyerekeket képviselem ezt el is várják tőlem, még 
ha ebből olykor hátrányom is származik számunkra az a fontos, hogy a gyermekeink kiváló 
oktatásban és szellemi fejlődésben részesüljenek a településen belül, nem pedig kívül, nem 
szeretnénk, hogy még több jó képességű gyermeket vinnének el a szülei az iskolánkból. Ezért 
még egyszer kérjük, vegyék figyelembe a beadványunkat és szeretnénk kérni, hogy a testületi 
ülés előtt levelünket az illetékesek megkapják. Köszönettel: Bodó Sándorné SZ.K. Elnök

Szalai Gábor: kérdezi a polgármestert, hogy beszélt-e a Sági Anikóval is.

Juhász  Sándor: egy  vezető  megbízása  nem  azon  múljon,  hogy  szépen  tud  beszélni  a 
gyerekekkel, olyan vezetőt kell megválasztani, aki tudja a többi kollégát irányítani. 

Dr. Pácziné Félix Anna:  aki a levelet írta, valószínűleg nem tudja, hogy a Teréz lemond 
minden egyéb elfoglaltságáról erre az időszakra. 

Dzsupin  Imréné:  a  szülői  munkaközösségnek  egy  olyan  joga  van,  hogy  megkapják  a 
pályázatot, kivesézik és véleményt alkotnak és nem azt mondják meg, hogy márpedig csak ő 
lehet. 

Tóth Attila: kérdezi, hogy tanít-e az iskolában olyan, akinek van még vezetői gyakorlata.

Borbás Elvira: nincs.

Juhász  Sándor:  javasolja  a  megbízást  erre  a  tanévre,  legyen  idő   pályázati  eljárás 
lefolytatására.

Borbás Elvira: a megbízást a képviselő-testület bármikor visszavonhatja, ha nem felel meg 
és újat választhat. 

12:45.
5 perc szünet

Vargáné  Vass  Éva:  a  döntés  előtt  elmondja,  hogy ahhoz,  hogy valaki  intézményvezetői 
megbízást  kapjon  az  átmeneti  időszakra  az  önkormányzati  törvény  szerint  is  minősített 
többséggel szükséges a megbízást adni. Ebben az esetben 7 igen vagy 7 nem szavazat kell.

Juhász Sándor:  Előzetes vélemény-nyilvánításra  kéri  a  képviselő-testületet.  Előzetesen ki 
támogatná, hogy Sasvári Istvánné kapja a megbízást az iskola élére az átmeneti időszakra, 
legkésőbb 2008. július 31-ig.
5 igen, 4 nem 

Előzetesen ki támogatná, hogy Sági Anikó kapja a megbízást.
4 igen, 4 nem, 1 tartózkodás 

Juhász  Sándor:  ismételten  elmondja,  hogy  itt  döntést  kell  hozni  és  minősített  többség 
szükséges. Javasolja, beszéljék át újra, mert az iskola hétfőn elkezdődik és nincs, aki kiálljon 
az évnyitón.
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Borbás Elvira:  hangsúlyozza, hogy csak szakmai szempont alapján kellene dönteni és úgy 
nézni, mi szól az egyik és másik mellett. Mérlegelni kell, hogy fontos, hogy vezetője legyen 
az iskolának. Bizonytalanságot szül a szülőkben, gyerekekben és nevelőkben és ez senkinek 
sem jó. Szakmai szempontból kéri, hogy álljon a testület Sasvári Istvánné mellé. 

Kiss Dénes László: ahogy a jegyző mondta nem köteles és nem kell meghallgatni sem külön 
szakértőt, sem nevelőtestület véleményét ez ügyben. Úgy meri felvállalni saját döntését, hogy 
a lakosság, szülők hangját veszi figyelembe, hiszen ők választottak minden képviselőt és nem 
az Oktatási Bizottság, vagy az iskola igazgatója. A lakosság egy része azt mondja, hogy Teréz 
nénivel az a gond, hogy keveset volt az iskolában az elmúlt időszakban, heti két napot nem 
volt jelen, a Megyei Nyugdíjas Kör elnöke, a Dózsa György Művelődési Ház igazgatója, a 
ceglédberceli tánckar vezetője stb. Sokat dolgozik ott és ez az aggálya, hogy e sokat hiányzik. 
A személye ellen semmi kifogása nincs. A Sági Anikó mellett szól, hogy fiatal, agilis és jobb 
keze volt a Farkas Zoltánnak és önként vállalta fel. A lakosság jó része nem szeretné Teréz 
nénit. 

Juhász Sándor: Farkas Zoltán igazgató úr sajnos nem nyilatkozott arról, hogy kit javasolna. 

Dzsupin Imréné: beszélt egy hiányzó képviselővel és azt mondta, hogy őt is megkeresték ez 
ügyben. 

Borbás Elvira:  úgy gondolja, hogy azért választották őket az Oktatási Bizottságba, hogy a 
szakmai dolgokat megbeszélje a jegyzővel, illetve döntsön bizonyos kérdésekben. A személyi 
kérdésben minden  tag  egyetértett.  Kiss  képviselő  úrnak válaszolja,  hogy Sasvári  Istvánné 
azért volt keveset az iskolában, mert kevés  volt az óraszáma. 12 órát kapott összesen. Amikor 
ott kellett lenni, akkor ott volt. 

Hornyák Balázs: ugye elhangzott, hogy bármelyik ember, akit megválasztanak, és nem végzi 
jól a munkát bármikor leváltható, ez ugyanúgy az Anikónál is fennáll. Nem a bizottság ellen 
van, fiatal és agilis. A Kati néni Anikót is támogatná, és ha Kati néni és Terike néni is az 
iskolában  van,  akkor  két  ember  is  tolhatja  az  Anikót,  hogy  még  jobban  belelásson  az 
iskolaigazgatói teendőkbe. Nehezen hihető, hogy a Terike néni a ceglédberceli hazáját félre 
fogja tenni. Ha más lép a helyébe, annak is segítenie kell és ott kell lennie. 

Borbás Elvira: ha becsülettel ellátja a feladatát, a szabadidejében azt csinál, amit akar.

Dzsupin Imréné: Annak idején a Farkas Zoltán is 5 napból 3 napot volt az iskolában és még 
Vecsésen óraadó tanár is volt. 

Borbás  Elvira: tanévkezdés  előtt  bejelenteni  ilyet,  még  nem  látott.  Ezért  igaza  van 
polgármester úrnak abba, hogy Monor részéről nem volt egy fair dolog. 

Szalai Gábor:  elmondja, hogy azért nyilvánított véleményt nemmel, mert ez a lakosságnak 
nem tetszik. Az Anikót jobbnak látja. 

Hornyák Balázs: kérdezi, hogy Kati néninek hány nap átfedése van.
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Vargáné Vass Éva: június 23-án tölti be az irányadó öregségi nyugdíjra való jogosultságot. 
De ő egyértelműen kijelentette,  hogy nem vállalja  a megbízatást.  Egészségileg sem olyan 
stabil, szeretné a nyugdíjas korát megélni  nyugalomban.  

Juhász  Sándor:  elmondja,  hogy  beszélt  az  alpolgármester  asszonnyal,  Práczki  Péter 
képviselő úrral is és Páczi doktor úrral is és mind elfogadták a javaslatot, miszerint Sasvári 
Istvánné legyen megbízva. 

Hornyák Balázs: kérdezi, hogy a pályázat kiírása azonnal megtörténik-e.

Vargáné Vass Éva: a pályázat kiírása akkor történik meg, amikor a képviselő-testület erről 
döntést hoz, az pedig a szeptemberi soros ülés. Az eljárás lefutási ideje 3 hónap.  A pályázatot 
azonnal is ki lehet írni. Bárki kerül is megbízásra, az óráját fel kell osztani és módosulni fog a 
tantárgyfelosztás. 

Borbás Elvira:  egy pályázat megírása sok időt, energiát igényel és amellett nem lehet egy 
igazgatói állást betölteni. 

Juhász Sándor: a Terikének, mivel csak 12 órája volt, nem nehéz felosztani.  

Vargáné Vass Éva: tény, hogy ez év november 12-ig vagy 30-ig állami normatíva igénylést 
kell  leadni,  el kell  számolni  az intézménynek az állami normatívával,  nem beszélve arról, 
hogy  indítania  kell  az  intézmény  vezetőjének  ezt  a  tanévet,  le  kell  zárnia  a  tanévet, 
pedagógusokat kell felvennie. Lényeges, hogy ez nem egy pályázati eljárás, csak megbízás. 
Higgadtan végig kell gondolni, de segíteni kell az intézménynek, hogy elinduljon a tanév. 
Leltározás  során,  az  intézmény átvétele  során  elég sok  volt  a  szabálytalanság,  és  amikor 
lezárul a belső ellenőrzés az intézményben, a jelentést a képviselő-testület látni fogja. De már 
látszik, hogy az intézménynél baj van.

Kiss  Dénes  László:  javasolja,  hogy  a  megbízás  csak  november  30-ig  lenne,  amíg  a 
beszámolót le kell adni és a testület újból tárgyalja meg. 

Juhász Sándor:  ezzel az a baj, hogy az intézményben nem fog folyni a munka és 3 hónap 
múlva sem fognak változni a tények.

Juhász  Sándor:  szavazásra  bocsátja,  hogy  Sasvári  Istvánné  legyen  a  megbízott 
iskolaigazgató helyettes 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

110/2007.(VIII.31. ) Kt.

határozata
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A Fekete István Általános Iskola igazgatója megbízásáról

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/1992. (X.08.) Korm. rendelet 5 
§ (16) bekezdése alapján megbízza Sasvári Istvánnét a Fekete István Általános Iskola 
igazgatói tisztségének betöltésével  2008. július 31-ig.
Illetményét változatlan  besorolással, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 240%-ban, azaz 
47.040,-Ft-ban állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos adminisztratív teendőket lássa 
el. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző 

Juhász Sándor: több tárgy nem lévén az ülést 14:10 órakor bezárja.

K.m.f.

Juhász Sándor Vargáné Vass Éva
 polgármester jegyző 
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