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Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselı-testületi
ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselı jelen van. Egy napirendi
pontunk van. A KLIK kérésére a pályázatokat 2016. június 25. napjáig kell véleményezni. Szeretném egy
napirendi pont felvételét javasolni. Szeretnék illetményelıleget felvenni. Szeretnék tájékoztatást adni
arról, hogy együttmőködési megállapodás szándéknyilatkozat adására kértek bennünket a Mozgássérült
Fiatalokért Alapítvány. A pályázat 100 %-osan támogatott. Az önkormányzat részére anyagi terhet nem
jelent. Én ezt aláírtam. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben
nincs, kérem, aki így elfogadja a két napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület tagjai 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi
pont tárgyalását fogadta el:

1.

Napirend
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi beosztás ellátására
beérkezett pályázatok véleményezése

2.

Illetményelıleg jóváhagyása

1. napirendi pont:
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi beosztás ellátására
beérkezett pályázatok véleményezése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a két pályázót, Sápi Tibornét és Plichta Ildikót. Öt
év telt el azóta, mióta Sápi Tibornét megválasztottuk. Most két nagyon jó pályázat érkezett be. Javaslom,
hogy értékeljük a kettı pályázatot. Névsor szerint hallgatjuk meg a pályázókat, nyílt ülés formájában,
miután mindkét fél hozzájárult a nyílt üléshez.
Plichta Ildikó pályázó: Szeretettel köszöntök mindenkit. Négy éve Kecskeméten egy belvárosi iskolában
dolgozom. Miért adtam be a pályázatomat? Gyógypedagógus végzettségem van. Kecskemét város által
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rendezett esélyegyenlıségi program kapcsán Lajosmizsén voltam, akkor láttam a pályázati kiírást.
Érdeklıdtem ismerıseim az iskola felıl. Sok gyermeket elvittek innen. Sok roma gyermek van. Úgy
érzem, hogy megfelelı végzettségem, képzettségem és kitartásom van, hogy megpályázzam az állást.
Nem volt könnyő megírnom a pályázatot, arra az adatokra hagyatkoztam, amelyet a honlapon
megtaláltam, illetve amit az intézményfenntartótól megkaptam. Manapság minden intézmény problémája,
hogy a pedagógusok kevéssé változnak a világgal. Célom az lenne, hogy az intézmény fennmaradhasson.
Megreformálni az iskolát, hogy a szülık érezzék, hogy a gyermeknek itt kell maradnia. Valószínőleg a
módszertani repertoáron is változtatni kellene. Intézményi reformra is szükség lenne. Megválasztásom
esetén meg kell ismernem az itt dolgozókat. Ezek után kell tervezni. Fontos, hogy együtt dolgozzunk a
kollegákkal. Voltam az iskolában fórumon, kevés dolgozó kapott minısítést. Pályázatomba ezeket a
gondolatokat írtam bele. Hosszú távú tervezéshez meg kell ismernem az iskolát. Köszönöm.
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése
Plichta Ildikóhoz a pályázatával kapcsolatosan.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: A pályázati anyagában van egy BTM rövidítés,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek. Mire alapozza azt, hogy
Lajosmizsén sok ilyen gyermek van? A pályázatában nem láttam erre vonatkozó adatokat.
Plichta Ildikó pályázó: Tavaly a két igazgatgató helyettes pályázatában találtam erre vonatkozó
adatokat, valamint a KLIK-tıl kaptam.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Lajosmizsén óriási probléma a diák
elvándorlás. Hogyan lehetne ezt megállítani?
Plichta Ildikó pályázó: Kérdés az, hogy miért viszik el a diákokat. Lehet az a szempont, hogy nem
olyan jó az oktatás színvonala, illetve az is, hogy nem tudják a kisebbséget kezelni. Elıször azt kell
kideríteni, hogy miért viszik el. Egy fórumot kell tartani a szülıkkel. Tudni kell az okot, hogy miért.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Nem látok adatokat a pályázatában arra vonatkozóan sem,
tömeges elvándorlással kapcsolatosan. Ezt a következtetést mibıl vonja le? Én nem látok semmiféle
tömeges elvándorlást.
Plichta Ildikó pályázó: Busszal hordják be a gyermekeket, lehet hogy ez ma még csak öt gyermek, de
elıbb-utóbb ez felhalmozódik. Az iskola, ahol dolgozom hét évvel ezelıtt a város legjobb iskolája volt,
400 tanulója volt, most 170 fı. Győjtı intézménnyé váltunk, mert tagintézmény vagyunk.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Beiskolázási adatok 2012, 2013, 2014
2015 viszonylatában, kértem adatokat az óvodától. 2013-ban 25 gyermek nem kezdte meg a tanulmányait
itt Lajosmizsén. 2014-ben 15 gyermek, 2015-ben 14 gyermek. Ez csak az oviból elballagó és az általános
iskola elsı osztályába belépı gyermekekrıl van szó.
Basky András polgármester: Az elvándorlás nem új kelető probléma, nemcsak Lajosmizse specialitása.
Van, aki kényelmi szempontból viszi be a gyermekét Kecskemétre, van aki vallási okokból. Sok esetben
egyfajta trendiség. Úgy gondolom alaptalan elvinni a gyermeket. A pedagógusok és a vezetés is a
legoptimálisabb megoldást keresik, hogy a gyermekek maradjanak. Az elmúlt években az önkormányzat
is olyan fejlesztéseket vitt véghez, amely a gyermekek érdekeit szolgálta. A szülık szíve joga a szabad
iskolaválasztás. Valamikor elvisznek, valamikor visszahoznak gyermekeket. Az alapokat megkapják a
továbbtanuláshoz. Sikké vált becsmérelni az iskolát. Egyéni nézet eltérések miatt lehúzzák az iskolát. Ez
az iskola megítélésének rovására megy.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Egyetértek ezekkel a gondolatokkal. Az igazgató
személyétıl függetlenül érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi a helyzet az oktatással. Nagy múltú
iskoláról van szó. Remek pedagógusaink vannak. Személyes dolgok keverednek a településen zajló
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társadalmi, gazdasági jelenségekkel. Elemezni kellene. Az oktatási rendszer nyitottá vált. Magas a roma
és román származású diákok aránya. Ez a demográfiai folyamatok eredménye, elköltözık, beköltözık.
Infrastrukturális állapotok, ami nagy gond Lajosmizsén és a kollégium agonizálása. Gyermekek
képességei dominánsak abban, hogy milyen iskolát keres a szülı a gyermekének. Személyes ellentétek.
Ez a tantestület jórészt idısebb. Igazgató személye is fontos tényezı a szülı számára az iskola választása
során.
Basky András polgármester: Nem a roma származású gyermek problémás, a magyar gyermekek között
is van. Ez nem roma kérdés.
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Szülıként tetszett a pályázatban, az ahogy
a szülıkrıl nyilatkozott. Pályázatában leírja, hogy az iskola meghatározó partnere a szülı, a család. Ezt
köszönöm szépen, jólesett, hogy partnerként gondol a szülıkre. Köszönöm a pályázatot.
Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: Irénke véleménye csak egy a testületbıl.
Egyszerő kontrolt javasolnék. Fél hétkor meg kell nézni, hogy hány gyermek száll fel a buszra és azt
kettıvel megszorozni, mert a tehetısebbeket autóval hordják be Kecskemétre. Egy középiskolai
ballagáson kérdezték tılem, hogy mikor lesz változás az igazgató személyében Lajosmizsén. Sok teendı
van. Az alapokat az általános iskolában kellene megszerezni. Európa átlag alatt van a felsı tagozatos
oktatás színvonala.
Borbély Ella képviselı: Óvoda pedagógusként és ballagó anyukaként olvastam a pályázatot. Nagyon
tetszett a pályázat. A helyi óvodával kapcsolatot szeretne mőködı kapcsolatot szeretne kialakítani. Ezek
nagyon pozitív gondolatok.
Bujdosó János képviselı: Négy évet töltöttem el az oktatásban. A párom is pedagógusként dolgozik. A
mai pedagógus pálya mentálisan, érzelmileg maga alatt van. Van-e módszere, irányelve ennek
feloldására?
Plichta Ildikó pályázó: Amikor a fórumon voltam, azt mondták, hogy ık egy nagyon jó közösség csak
nagyon szét vannak esve. Nincs elismerésük. Nincs jutalmazás és nem is lesz ezután sem. Erkölcsi
elismerés is elismerés. Az eredményeket kell publikálni, akár az önkormányzat honlapján is. Azt is
hallottam, hogy egymás elnyomása, rivalizálás is megfigyelhetı itt. Vezetı mögé odaáll a pedagógusok
többsége. Azt tapasztaltam, hogy sok esetben félreértésbıl fakadnak a problémák. Ha én tartanék egy
nevelıtestületi értekezletet, nem teljes létszámmal kezdenék. Elvárás fát készítenénk az intézménnyel,
vezetıséggel, kollégákkal szemben.
Bujdosó János képviselı: Milyen kommunikációs csatornákat használna a városi feszültségek
feloldására? Képes lesz-e a negatív kritikákra reagálni?
Plichta Ildikó pályázó: Honnan áramlik a negatív kritika a facebook oldalon, kollegától vagy szülıtıl?
Bujdosó János képviselı: Úgy gondolom, hogy két oldalú.
Plichta Ildikó pályázó: A pedagógusnak mintának, példaképnek kell lennie. 4-6 szemközt kell
megbeszélni. Nyitottság kifelé, nemcsak a szülık felé, önkormányzat felé. Hiányoltam, hogy az iskolának
nincs facebook oldala.
Bujdosó János képviselı: Személyes motiváció, tehát mi motiválta személy szerint?
Plichta Ildikó pályázó: Elvárásoknak való megfelelés. Elvárása van a szülıknek, kollégáknak a és a
városnak az iskolával szemben. Negatív folyamatok megváltoztatása. Nyilván ez nem megy egyik napról
a másikra. Megvan hozzá a megfelelı tapasztalatom. Mi motivált, hogy ide adjam be a pályázatom?
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Tavaly pályáztam a saját iskolámban. A kecskeméti önkormányzat támogatott, de szeptemberben egy 3.
személy került az igazgatói székbe. Arra nem kaptunk választ, hogy miért.
Basky András polgármester: Sápi Tibornét kérem ismertesse pályázatát.
Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, pályázó:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt öt évemrıl szólnék bevezetıként. Öt éve a jó tanácsuk az volt
felém, hogy állj a sarkadra és tegyél rendet. Az elsı nevelıtestületi értekezleten elmondtam az
elvárásaimat. Olyan intézkedéseket kellett meghoznom, amely nem volt népszerő. Hitvallásom, hogy
minden munka alapja a rend. Értékeltem az elmúlt öt évet, amit vállaltam azt sikerült megvalósítani. Mi a
gyermekekért vagyunk. Alapos helyzetelemzéssel szolgáltam a pályázatomban. Jó dolgok megırzése a
feladat a következıkben, ami nem mőködik jól azon munkálkodni kell. Figyelembe vettem a
pedagógusok korát, eddigi munkavégzés eredményét. A pedagógusi szemléleten kell változtatni. Jók a
felvételi arányaink. Sikeres versenyeredményeink vannak. Szervezeti kultúrában történı változtatás
nagyon nehéz feladat. Régi, elavult módszertani képzéseket kaptunk 20-30 évvel ezelıtt. Ha gyermek
sikeres a szülı is sikeres, a pedagógus is jól érzi magát. A megoldás kulcsa abban lenne, hogy a
pedagógus a diák felé fordul. Ez nem könnyő. Régóta a tantestület tagja vagyok, biztosan találnék
partnert ebben. Alapos év eleji elemzés kell, egy intézményi klímamérés. A szülık azt szeretnék, hogy a
tanárok törıdnének a gyermekekkel személy szerint. Az elvándorlást tekintve a statisztika a kecskeméti
iskolákra nézve ugyanez. A pályázatomban ki tudtam mutatni, hogy tanulóink 1%-a nem magyar
állampolgár. Nincs helyi ismeret kultúrájuk. Szülık partnerként kezeltem eddig is, azokat, akik
hajlandóak erre. Legnépszerőbb a gála. Az iskolának szüksége lenne a szülık jelenlétére. Köszönöm.
Basky András polgármester: Öt évvel ezelıtt, amikor három intézményvezetıi pályázat volt. Gondoljuk
végig, hogy hogyan segítettük az intézményvezetıt, a tantestületet a munkájában. A döntés nem a mi
kezünkben van. Az iskola megítélése Lajosmizsén nagy mértékben múlik. Nemcsak az intézményvezetı
egyszemélyi felelıssége. Ha csak negatívan vélekedünk nem lesz jó a megítélés. Negatívitás magyar
valóság. Csak az a hír, ami negatív. Pozitív véleményt nem meri senki sem leírni. Öt év alatt el kell nyerni
a bizalmat, amit leírt a pályázatában azt az elmúlt öt évben meg kellett volna tudni valósítani. a
tantestületet, a gyerekeket és a várost meg kellett volna nyernie.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Azt szeretném megkérdezni igazgató
asszonytól, hogy fontos-e számára a tantestület harmonikus együttmőködése?
Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, pályázó:
Természetesen, igen, de ehhez több ember szükségeltetik. Ehhez intézményi klímamérés kell, meg kell
hallgatni a tantestületet is.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Nem teljesen kiegyensúlyozott a
kapcsolat a tantestületben. Mi a terve a viszony helyreállítására?
Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, pályázó: Nem azt
írtam, hogy nem jó a kapcsolatom a tantestülettel. Vannak munkaközösségek, ahol nem jók a
kapcsolatok. Velük kell beszélgetni és a megoldást keresni.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm. Azt is tudjuk, hogy a
szülıkkel sem minden esetben kiegyensúlyozott a kapcsolat.
Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, pályázó: Hadd
kérjek valamilyen adatot? Kikkel és miért nem jó? Ez elég megfoghatatlan. Hány százaléka elégedetlen a
szülıknek?
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Még egy kérdésem lenne. Tudomásunk
van arról, hogy a pályázatírás során plágiumügy robbant ki. Mi a helyzet ezzel?
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Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, pályázó: Ezt
annak kell bizonyítani, aki plagizálással vádol meg valakit. A fórumon egy kollega vádolt meg. Arról van
szó állítólag, hogy az én pályázatomban egy 2011-es bugaci intézményvezetıi pályázó mondatait vélte
felfedezni. Nem tudom, hogy hány mondat. 2011. január 19-i ülés, március 29 volt a benyújtási határidı.
az elbírálás határideje május 27 volt. Az elızı pályázatom 2011. március 11 én adtam be. Annak az
iskolának június valahányadika volt, elbírálás július 15. volt. Nem tagadom hogy a mostani pályázatom az
elızı folytatása. Saját magamtól akkor idézek, amikor akarok.
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót. A pályázat egy jól
megszerkesztett, táblázatokkal alátámasztatott anyag. A jelenlegi helyzetet jól felvázolja. A pedagógus
helyzetet nézve az elınyökhöz öt sort írt, hátrányokat fél oldalban sorolta fel. Én úgy gondolom, hogy öt
éves állás után fordítva kellene lennie. Tetszett a dicséret módszer megemlítése. Olykor egy dicséretnek
nagyobb nevelı hatása van. Tudásmérésre kellene koncentrálni. Személyes tapasztalat: politizálás, szülık
szidása órákon. Öt év alatt sok változás, fejlıdés történt az iskolában. Megszépült az iskola. Beindult a
sportiskola. Idéznék a pályázatból. Kevésbé volt szimpatikus. A szülıkkel is foglalkozni kell.
Mindezekben segítséget nyújthat az iskola pszichológusa. Köszönjük szépen.
Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, pályázó: Az iskola
pszichológussal szülıi kerekasztal megbeszélést tartott. Én erre gondoltam.
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy a két pályázattal kapcsolatosan van-e még valakinek
kérdése? Amennyiben nincs, a véleményezés következik.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Kettı pályázóval kapcsolatos véleményemet a
következıkben szeretném megfogalmazni. A kecskeméti pályázó pályázatán látszódik, hogy 28 évig
gyógypedagógusként tevékenykedett. Remek eredményeket ért el ezen a területen. Nagy veszteség lenne
a gyermekek és a családok számára, ha ebéli tevékenységét nem folytatná. Másrendő feladatokról van
szó, mint amit jelenleg végez. Nincsenek vezetıi tapasztalatai, az általánosságok szintjén maradt a
pályázatában is. Az intézmény bemutatásánál tárgyi, számszaki tévedéseket találtam a pályázatában. Elvi
jellegő tévedései vannak. Az igazgatói munka csapatmunka. Tévedés. Nagyon magányos munka, tessék
elképzelni. A magam részérıl az ön pályázatára nemmel fogok szavazni. Ezzel szemben Sápi Tiborné
pályázata alapos, komoly helyzetelemzést tárt elénk. Széleskörően bemutatta az iskolát, az eredményeket.
Bemutatta a sávos oktatást, csoport bontásos oktatást. Gratulálok az elért eredményekhez. Informatika
terén robbanás zajlódott. A közösség motiválására is megfigyelhetı. Csökkent a bukások száma, nıtt a
tanulmányi eredmény. Véleményem szerint széleskörő oktatói és vezetıi tapasztalattal rendelkezik,
alkalmas az igazgatói feladatok betöltésére. A vezetınek keménynek kell lennie. Megérdemli a
lehetıséget, hogy a következı öt évre elnyerje pozícióját.
Bujdosó János képviselı: Goethe azt mondta. Légy bátor és sose maradsz egyedül. Véleményem
szerinte egy vezetı nem diktátor, nem hiszek a demokrácia rendszerében. Karizmatikus embernek kell
lennie a vezetınek. Elismerem Zsuzsa eddigi munkásságát, az elmúlt öt évet. A problémák, amelyek
kialakultak, intenzívebb megoldást igényelnek, amit elképzelhetıen egy új személynek kell megoldania.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm Plichta Ildikó pályázatát.
Van lehetıségünk az alternatívak közül választani. Végzettségei olyan kompetenciáról tanúskodnak,
amelyekre a lajosmizsei általános iskolának szüksége van. Pályázata gyakorlatias, életszerő. Megoldást
kínál a problémákra. Megoldandó problémákat is felsorakoztatja. Fontosnak tartja az iskola jó hírnevének
helyreállítását, testvériskolai kapcsolatok létrehozását, jó kapcsolatok ápolását. Én a magam részérıl
Ildikó pályázatát támogatom. Sápi Tiborné pályázata biztosan nagyon jó szakmai szempontból, de a
meglévı problémákra nem kínál megoldást. Általában a tehetséges gyermekek mennek el Lajosmizsérıl.
Az országos kompetencia felméréseken a lajosmizsei diákok teljesítménye nem érik el az átlagot. A
pályázatban megemlíti, hogy a kompetencia eredményeinek javulása még várat magára, de ennek
megoldását nem tárja elénk.
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Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, pályázó: Úgy
gondolom, hogy kínálok megoldást. Nagyobb gondok vannak a gyermekek elvándorlásánál. Az öt év alatt
sok olyan dolgot bevezettünk, ami eddig nem volt. Lásd sportiskolai képzés, sakk, emelt nyelvoktatás.
Felmerült bennem az a kérdés, hogy mit tudnék én olyan programot hozni, amit a kecskeméti gyerek
megkap. Például a Logischool iskolának számítógép programozói képzés egyedül Lajosmizsén vállalta el,
hogy kijön. Sirkó László kecskeméti színész kijár hozzánk.
Basky András polgármester: Úgy gondolom mindkét pályázó alkalmas a pályázat ellátására. Nehéz egy
új helyzete, de elınyös is lehet. Egy vezetınek úgy kell válságot menedzselni, hogy a támogatottság
megmaradjon. Az elmúlt öt év pozitív változást hozott. Támogatottságát nem tudta továbbnövelni Zsuzsa.
Ezt hiányolom Zsuzsa esetében. Szavazás elıtt szünetet rendelek el.
Szünet 09.45 óra
Szünet vége 09.53 óra
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata Sápi Tiborné
pályázatával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki Sápi Tiborné pályázó támogatásáról szóló
határozatot-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 1 igen
szavazattal, 11 ellenszavazattal- tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
81/2016. (VI.17.) ÖH.
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi beosztás ellátására
beérkezett Sápi Tiborné pályázatának véleményezése
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az önkormányzat által mőködtetett Lajosmizsei
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi beosztás ellátására pályázó Sápi
Tiborné megbízását nem támogatja.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András polgármestert,
hogy fenti döntésrıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületét
tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. június 17.
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata Plichta Ildikó
pályázatával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki Plichta Ildikó pályázó támogatásáról szóló
határozatot-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal- tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
82/2016. (VI.17.) ÖH.
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi beosztás ellátására
beérkezett Plichta Ildikó pályázatának véleményezése
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az önkormányzat által mőködtetett Lajosmizsei
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi beosztás ellátására pályázó Plichta
Ildikó megbízását támogatja.
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András polgármestert,
hogy fenti döntésrıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületét
tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. június 17.
2. napirendi pont:
Illetményelıleg jóváhagyása
Elıadó: dr. Adonyi Lajos alpolgármester
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Polgármester úr 540.000 Ft illetményelıleget szeretne felvenni.
Basky András polgármester: Érintettségem révén nem kívánok szavazni.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozatot-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - ellenszavazat nem volt, 1 fı tartózkodott
(Basky András polgármester) - az alábbi határozatot hozta:
83/2016. (VI.17.) ÖH.
Lajosmizse Város Polgármestere részére illetményelıleg jóváhagyása
Határozat
1)

2)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város
Polgármestere részére a kérelmében foglaltaknak megfelelıen 540.000.- Ft
illetményelıleget nyújt.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. június 17.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Mivel nincs több napirendi pontunk, a mai ülést 10.00
órakor bezárom.

K.m.f.
Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı
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