JEGYZŐKÖNYV
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. július 20. napján 14.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

Helyszín:

Művelődési Ház
2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Jelen vannak:

Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó Anna
Jakab Helga
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
Mayerné Molnár Katalin

Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Dr. Császár Károlyné polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 6 fő jelen van a testület határozatképes.

NAPIREND:
1./ Hunyadi János Általános Iskola igazgatói pályázat véleményezése.
Előadó: polgármester

Dr. Császár Károlyné polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a sződi
Hunyadi János Általános Iskola igazgatói pályázatát a mai ad hoc rendkívüli ülésen feltétlenül
szükséges megtárgyalni, mert Sződ önkormányzat képviselő-testülete is a mai napon kíván
dönteni a pályázat felől, mivel a pályázati kiírásban az elbírálás időpontja 2011. július 20.
Mint ismeretes csupán egy pályázat érkezett a kiírásra. Döntésünkről a határozat kivonatot a
mai napon személyesen viszem el Sződ község Önkormányzat képviselő-testületének ülésére.
Véleményem szerint a pályázat hűen tükrözi a pályázó eddig végzett kimagasló munkáját,
mind tartalmilag, mind külalakilag igényes pályázat. A pályázó munkáját két évtizede ismeri
településünk, javaslom a pályázat pozitív megítélését. Itt tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének javaslattételi joga van,a döntést Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete fogja meghozni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Maximálisan meg voltam elégedve Günther
Miklósné eddig végzett munkájával, kérem a pályázat támogatását.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja
Günther Miklósné igazgatói megbízását,- az kérem igennel szavazzon.

A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta
határozatát:

128/2011.(VII.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
javasolja Günther Miklósné igazgatói megbízását a
sződi Hunyadi János Általános Iskolába.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Császár Károlyné polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Mayerné Molnár Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

