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Felsılajos Község
Önkormányzata
II/210/7/2011.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2011. július 29.

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:

31/2011. (VII. 29.) ÖH

Pszichológusi
mőködtetése

és

gyógypedagógusi

feladatellátás

további
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. július 29-én 15.00
órakor a Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János, Czigány Lajos, Majoros István,
Makainé Antal Anikó képviselık (5 fı)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli
ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testületi ülés határozatképes, mind az 5 fı képviselı jelen
van.
Javaslom, hogy a meghívóban lévı napirendi pontot tárgyaljuk. Kérdezem, aki egyetért a
napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el:

1.

Napirend

Elıterjesztı

Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése

Juhász Gyula
polgármester
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1. Napirendi pont:

Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése
Juhász Gyula polgármester: Az elmúlt évben is tárgyaltunk errıl, és a 29/2010. (IX. 20.)
határozatunkkal elfogadtuk, hogy a nevelési tanácsadó a megnövekedett feladatai miatt az
engedélyezett 1 fıs pszichológusi létszámát 0,5 fıvel növelje 2010. szeptember 1-tıl 2011.
augusztus 31-ig. A következı tanévben is szükséges a 0,5 fıs státusznövelés, ami a jelenlegi
létszámmal folytatott munka folytatását jelentené. Ez 8.809 Ft kiadással járna Felsılajosnak a
teljes tanévre.
A 2011. szeptember 1-tıl 2011. augusztus 31-ig tartó idıszakra szükséges a gyógypedagógus
létszámának a növelése is, amely így az engedélyezett 1,5 fırıl 2 fıre emelkedne. Ennek
településünkre esı költsége 19.542 Ft lenne a következı tanévre.
A nevelési tanácsadó csak azokon a településeken tudja maradéktalanul biztosítani a kötelezı
feladatellátást, ahol a képviselı-testület hozzájárul a kért létszámbıvítéshez. Amennyiben
nem tudjuk ellátni a nevelési tanácsadóval kapcsolatos kötelezettségünket, az normatíva
kiesést is eredményezhet.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése,
véleménye? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

31/2011. (VII. 29.) ÖH
Pszichológusi és gyógypedagógusi
feladatellátás további mőködtetése

Határozat

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a nevelési
tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel
növelje a pszichológusi, valamint a gyógypedagógusi létszámát.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a pszichológus,
valamint a gyógypedagógus 2011. szeptember 1-jétıl 2011. december 31-ig történı
foglalkoztatásához szükséges 9.881 Ft-ot Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 1/2011.(II. 18.) rendelet 3. § (2) bekezdésének
b) pontja bc) alpontjában foglalt általános tartalék terhére, a 2012. január 1-jétıl 2012.
augusztus 31-ig vonatkozó részét, azaz 18.470 Ft-ot pedig a 2012. évi költségvetésében
biztosítja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2011. július 29.
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Több napirendi pont nem volt, ezért a polgármester 15.30 órakor a Képviselı-testületi ülést
bezárta.

kmf.

/:Juhász Gyula sk:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin sk/
jegyzı

