Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 11-én 11.00
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Szalainé Bárány Éva képviselő
Dr. Karasszon Diana képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna képviselő
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Iskolaigazgatói pályázat véleményezése
1. Iskolaigazgatói pályázat véleményezése

Balassa Balázs polgármester: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot írt ki a
Szigligeti Általános iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázatok beadási
határideje 2015. április 21-én lejárt. A kiírt intézményvezetői munkakörre egy pályázat
érkezett, Benkő Katalin adott be pályázatot, aki jelenleg a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskolánál van alkalmazásban, óraadóként a Szigligeti Általános Iskolában is tanít.
A köznevelési törvény alapján a fenntartónak a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása
előtt ki kell kérnie a működtető önkormányzat véleményét. Az intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt
évre.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Az iskolában óraadó tanárként dolgozik, ismeri a
körülményeket, a gyerekeket, vannak elképzelései a jövőre vonatkozóan. Ez az iskola további
működése érdekében nagyon fontos. Támogatja a pályázó intézményvezetőként történő
megbízását.
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Szabó Tibor alpolgármester: Egyetért képviselő társával, támogatja a megbízását.
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy
a képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy az oktatásért felelős miniszter a Szigligeti
Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Benkő Katalin pályázót bízza meg.
Aki a javaslatot elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
51/2015. (V. 11.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy az oktatásért felelős miniszter a Szigligeti Általános
Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Benkő Katalin
pályázót bízza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több napirendi pont nem lévén a rendkívüli nyilvános testületi ülést a polgármester 11.20
órakor bezárta.
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Balassa Balázs
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Lutár Mária
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