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Határozat: 1-2/2014. (I. 16.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2014. január 16-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi  Balázs  polgármester,  dr.  Tóth  Ferenc,  Rajcsányi  László  József,  Kovács  Ferenc, 
Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagok

László Klaudia aljegyző

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület összehívása telefonos meghívás alapján történt. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes,  mivel  öt  fő  testületi  tag  jelen  van.  Szilasy  László  képviselő  úr  jelezte 
távolmaradását. Laki Ferenc képviselő úr nem jelent meg az ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
kijelölöm Kovács  Ferenc  és  Rajcsányi  László  József  képviselő-testületi  tagokat,  amennyiben  a 
képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Az ülésnek egy napirendi pontja lenne, a Perkátai Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatos 
döntéshozatal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

 A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

1/2014. (I. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  napirendet  az 
alábbiak szerint: 

1. A  Perkátai  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola 
intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatos döntéshozatal

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. január 16.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
A  határozati  javaslat  arról  szól,  hogy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
támogatja Szilasy Lászlónak az intézményben pályázati kiírás nélkül újabb 5 évre szóló vezetővé 
történő kinevezését. Erre „a köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése ad 
lehetőséget.  Délután  négy  óráig  két  tantestület  meghozta  már  döntését.  A  nagykarácsonyi 
intézményben  egyhangúlag  támogatták  igazgató  úr  pályázati  kiírás  nélküli  újabb  öt  évre  szóló 
vezetővé történő kinevezését. A perkátai intézményben 94 %-os arányban támogatták igazgató úr 
kinevezését. Az abai tantestület négy órakor kezdte meg értekezletét. A kinevezés 2014. július 1-
jétől 2019. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik. Javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra 
a határozati javaslatot. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
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Rajcsányi László József képviselő
Támogatom a kinevezést. Az, hogy a perkátai tantestület 94 %-ban támogatta igazgató urat, sokat 
mond. De az, aki nem támogatta, annak biztos meg volt az oka, hogy miért nem. Én azt mondom, 
hogy egy folyamatosság ebben az időszakban az iskolának csak jót tehet. Függetlenül attól, hogy 
van két-három ember a tantestületben, aki ezzel nem ért egyet.

Somogyi Balázs polgármester
Titkos  szavazás  volt,  igazgató  úr  érvénytelenül  adta  be  a  saját  magára  vonatkozó  szavazatot.  
Tudomásom  szerint  egy  ember  javasolta  több  jelölt  megnevezését.  Amennyiben  nincs  több 
hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  határozati  javaslatot.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

2/2014. (I. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja  Szilasy  László  a 
Perkátai  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  pályázati 
kiírás nélkül újabb 5 évre szóló vezetővé történő kinevezését. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. január 31.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  van-e  egyéb  kérdés,  hozzászólás  a  témához? 
Amennyiben nincs, a testületi ülést bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  17:10 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs   László Klaudia
   polgármester         aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

      Rajcsányi László József                  Kovács Ferenc
                képviselő                  képviselő 

3


