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Sok az elsős, új tanítók jönnek
A képviselők május 10-én, idei hatodik testületi ülésükön rendelkeztek a Mátyás Király Általános Iskola szeptemberben
induló négy első osztálya miatt igényelt két plusz státusz iránti kérelméről, újragondolták az önkormányzat és a rendőrség
közötti megállapodást, illetve módosították több közintézmény alapító okiratát.

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a képviselő-testülettel, hogy a Mátyás
Király Általános Iskola saját költségvetéséből ki fogja gazdálkodni a sajátos nevelési igényű gyermekek számára mentori
munkát vállaló két pedagógus túlóradíját. Ugyanakkor az oktatási intézmény újabb státuszokat igényelt, erről a képviselő
asszonyon kívül Bátovszky János igazgató is tájékoztatást adott. Mint kiderült, a beiratkozások alapján ősztől nyolcvankilenc
kisdiák kezdi meg az első osztályt, így indokolt lenne négy első osztály indítása. Jelenleg az iskolában nincs olyan tanár, aki
tanítójuk lehetne, ezért indokolt lehet két új státusz adása. Ez az idei évre bruttó egymillió-háromszázezer forinttal terhelné
a költségvetést. Hosszú tárgyalás után Fábri István polgármester rávilágított, hogy a jövő évtől állami kézben lesz az iskola,
így egyszeri kiadásról van szó, ráadásul az önkormányzat felelőssége is, hogy a lehető legjobb feltételrendszer mellett
legyen átadva az intézmény. A képviselő-testület végül úgy döntött, hogy a négy első osztály indítása céljából a Mátyás
Király Általános Iskola pedagógusi állományát két státusszal növeli.

Az önkormányzat hónapokkal ezelőtt átadta a rendőrségnek a csömöri adófizető polgárok pénzéből vásárolt gépjárművet,
szerződéssel alátámasztva a megállapodást. Fábri István polgármester beszámolója szerint a paktumban szerepel, hogy a
településen biztosított lesz a folyamatos rendőri jelenlét, azonban nem hogy ez nem valósul meg, az átadott gépjármű sem
került még felszerelésre. A képviselő-testület ezért drasztikus lépésre szánta el magát, és úgy döntött, hogy amennyiben
május 20-ig az autó a szerződésben foglaltak szerint nem kezdi el a járőrözést, akkor a szerződést azonnali hatállyal
felmondja, és visszaveszi a gépkocsit. Ezen lépés mellett a korábbi, szintén az önkormányzattól kapott, Suzuki típusú autó,
valamint a Rákóczi utcai szolgálati lakás indokoltságát is megvizsgálja a közeljövőben az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság.

Az új államháztartási törvény új helyzetet teremtett, mely módosította a csömöri intézmények költségvetési tervezési, illetve
beszámoló készítési kötelezettségét, valamint ezzel összefüggésben a gazdálkodás rendjét. A változások többek között azt
jelentik, hogy az intézmények saját adószámmal, bankszámlával rendelkeznek, de adóbevallás készítési kötelezettségük is
van. A rengeteg új feladat és lehetőség miatt szükséges az alapító okiratok mellékleteit képező előirányzatok feletti
gazdálkodás, valamint a polgármesteri hivatal és az egyes intézmények közötti munkamegosztást szabályozó
megállapodások módosítása, melyet a képviselő-testület maratoni szavazássorozat során meg is tett.

(A testületi ülésről hamarosan részletes tájékoztatást közlünk.)
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