Köuégi onkormányzat KépviselőtestüIete
E8409 Úrsút, RtÍkóczi u. 45. t88/230-003
Szóm: 14-4/2005.

Jegvzőkijnvv
Készült: Úrkút Kcizség ÖnkormanyzatiKépviselőtestülete2005.

február 15'-én /kedderV

du. 16.00 órai kezdettel megtartott rendes tiléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,

ImtiZoltán,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.
Távolmaradását beielentette: Kocsó Jánosné és Lisztes Győző képviselő.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Karisztl Jánosné óvoda vezetője,
Czit áky Károlyné isko la i gazgatőj a.
Pichler József polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy aziülés
határozatképes, mert a Testület 10 tag|ából 8 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét' melyet a Testület egyhangúlag - 8 igen
szav azatta|, - e l l enszavazat nélkül _ el fo gadott.

Napirend:

1

.)

Úrkút Község Önkormán yzat 2005. évi költségvetési rendelet-te w ezete.
Előadó: polgármester

2.) Vegyes ügyek.

a.) Hauser Lajos Általrínos Iskola Alapító okiratanak módosítása.
Előadó: jegyző

b') Községi Önkormanyzattulajdonában lévő utak szolgalmi joggal való
megterhelése.

2

Előadó: polgármester
c

) Uj AtiiÍ''üJ;lfi:};5:,,rségi Trírsulás Megszüntető okirata

és a

Előadó: polgármester

"liliir**.'jJ'1?*:;lT,?Jjselői.2005éviteljesítménykövete'mények
Előadó: jegyző

Napirend táreyalása előtt:
a.) Tájékoztatő alqar:thatátidejű képviselőtestületihatározatok végrehajtásríról.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangúlag _ 8 igen szavazattal,-

ellenszavazatnélki|

elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1.

napirend: Úrkút Község Önkormrín yzat

2OO5 .

évi költségvetési rendelet-te w ezete.

Előadó: Pichler József
polgrírmester
/ Írásos

előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőlás:
Kökön}zei Edit: Tanulmányozva amíiködési célúbevételek és működési célúkiadások
mérlegét, amely összehasonlítáSként tartalmazza az előző évek adatait is, meglepődött, hogy a
saját bevételek a várhatő 2004. évinél9 millió forinttal kevesebbet mutat a2005
előir ány za| val amint az állarni ho zzáj árulás i s c sökkent. Mi ért v an ez í gy ?

évi

Már többször elhangzott különböző módon' most a Pénzngyi Bizottság arryagában is szerepel'
hogy pl. az iskola személyi kiadásait fedezi csak az állami normatíva. Bizonyára ez azértvart
így, mert az iskolázottság magas, így a bér is magas.
Rostási Mária jegyző: A mérlegben a2004. évi saját bevétel már ateljesített bevételek, itt
szerepel pl. a helyi adó is, ami túlteljesítésrekerült, a2005. évi előirányzat pedig egy tervezett
összeg. Az állami támogatásnál a normatívák cs<jkkentek a gyereklétszám csökkenése miatt.

1

J

Pichler Józsefné: A védőnői szolgáIatnál a védőnő teljes bére van tervezve? Kérdezi ezt azért,
mert a védőnői beszámoló során részéről e|hangzott, hogy Magyarpolanyban helyettesít.
Jelenleg is így van ez?
Pichler József polgármester: A Magyarpolányiak kértéka védőnő helyettesítésre való
kirendelését,ő hozzájétrult, és jelenleg is még helyettesít.
Pichler Józsefné: Milyen időközönként helyettesít?
Pichler József polgármester: Kb. heti egy munkanapot.
Pichler Józsefné: Ezt ledolgoZza,vagy a helyettesítési idő arányában csökkenik a munkaideje

Ú'kút"*

Pichler József polgármester: A munkáját elvégzí'
Rostási Mária jegvző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az egészségügyi dolgozók
körében szokás, hogy saját, főfoglalkozású munkaidejük alatt helyettesítenek. Így tortént ez
Úrkúton is, amikor a mostani védőnő előtti védőnő gyes-en volt. Általában a magyarpolányi
védőnő volt itt a helyettes, és ugyanilyen formában látta eI a feladatokat, de mivel Úrkút elég
nagy település, így hosszabb távra a helyettesítéstnem igen vállalták.
A védőnő munkáltatója a mindenkori polgármester, így tehát ő döntött a helyettesítés
engedélyezésérőlis. A jegyző amikor tudomásara jutott a helyettesítés engedélyezése, felhívta
a polgármester figyelmét, hogy hosszabb távon ez gondot fog okozni' valamint arra is, hogy
munkajogilag és bér szempontjából is milyen következményei vannak. Ennek ismeretében a
po l gármester' mint munkáltató engedély ezte a helyettesítést.
Rieger Tibor: A jelenléti ív aIapján meg lehet állapítaní, hogy mikot dolgozza le a Polányban
töltött időt.
Vassné Balázs Györgyi: Ennek jogilag úgy kell kinéznie, hogy ha helyettesít, úgy Úrkúton a
munkaidejét csökkenteni kellene és ennek megfelelően a bérétis. Ugyanúgy, ahogy ez a
pedagógusoknál is működik.

Pichler József polgármester: Javasolja, maradjon így egyenlőre a helyettesítés' nehogy
védonő nélkül maradjon a község.
Vassné Balázs Györgyi: Nem érti a pedagógus létszámcsökkentést' kéri az iskola ígazgató
véleményétis' miért kellett csökkenteni a létszámot.

A tanulói létszémcsökkenése kovetkeztében a
tanulócsoportok száma is csökkent, ezért a napközis pedagógussal együtt 16 főfoglalkozásÍl
pedagógus á11 alkalmazásban,1 fő főfoglalkozású pedagógus 18 kötelező őraszámu, mivel
Czirák}r Károl}rné iskola igazeatója:

más iskolában részfoglalkozásban tanít, és l fő pedagógus heti 5 órában van alkalmazva. Az
engedélyezett fő foglalkozású pedagógusok sziíma 18 fő volt, de a jegyző és a polgármester

általkezdeményezettmegbeszélések alapjrín l fo pedagóguslétszám csökkenése megoldható,
így az engedélyezett pedagógus létszám 17 fő, ahogy a rendeletben is szerepel már.

Edit: Végig gondolva a
az elmúlt évben azkimaradt.

Kökönyei

13. havi illetményt, rájött, hogy az arra jogosultak részére

4

Czirák}' Károlyné iskola igazgató: Szeretne visszatérni az üdülési csekkekre, éstájékoztatjaa
Testületet, hogy az első költségvetési javaslatban azszercpelt, de mivel apénzigyibizottság
azintézményeknéla 5 Yo-os kiadási csökkentést javasolta' így ki kellett kerülnie az üdülési
csekkeknek is. Tudja, hogy az önkormányzat előtt fontos feladatok is állnak, de mivel sem
jutalom' sem semmifele plussz juttatás nem kerülhetett be a költségvetésben, szeretné, ha
valamilyen formában az adőmentes tidülési csekk igénybevételérelehetőség mutatkozna.

Pichler József polgármester: Az elmult évben a pedagógusok 6 o/o-os bérfejlesztésbe
részesültek, amit az önkormányzat fedezett, ez is eléggémegterhelő volt a kciltségvetésre
nézve. Most az üdülési csekk bevezetése helyett más' fontosabb feladatok is lennének, amit
sajnos el kellett halasztani.
Cziráky Károl}'né isk. ig.: 6 oÁ-os bérfejlesztésnek megfelelő jutalomba részesültek mind a
közalkalmazottak, mind a köztisáviselők. Amennyiben bérfejlesztéskéntkapta volna meg a
közalkalmazott, az is csak a2004.-es évre vonatkozott volna.
Vassné Balázs G}rörgyi: Véleménye,hogy azokaközalkalmazottak, akik jelenleg itt vannak,
és ráadásul még képviselők is - 3 fő - azoknak a falu érdekében kellene gondolkodni. A
pénzigyibizottság javasolta a kclltségvetésből az üdülési csekkek mellőzését,azonoknál
fogva, hogy a dologi kiadások nem, de a személyijuttatások tetemesen emelkedtek.
A költségvetésben azidén sem került be olyan tétel, ami a falut előbbre vinné, szebbé,
rendezettebbé tenné.
Minimális összeg jutott olyan dolgokra, mint pl' a kulturális élet fejlesztése, a könyvtár
gyarapitására és még sorolhatná. Ebből a megfontolásból tette azokat azintézkedéseket a
pénzügyi bizottság, amelyeket tett.

Mádlné Sas Anikó: Önkormányzatlszinten 2,5 millió forint volt az adó és járulékmentes
üdülési csekkek összege. Eztalonbanvan' még előfordulhat év végén_ a Testület döntésétől
ftiggően - , hogy lehetséges lesz akifizetése.
Véleményeszerint spórolni csak ott lehet, ami nem kcjtelező. Abéreket és jrírulékaitkötelező
megadni. Azintézmények működtetése, a frítés,világítás szintén kötelező. Ilyen alapon
született az a javaslat, hogy ne kerüljön be az üdülési csekk a költségvetésbe.
Kökönyei

Edit: Az iskolai vagyonnál ki

és milyen formában kap pótlékot.

Cziráky Karol)'né isk. ig.: Az 5 oÁ-os szal<képzettségi pótlékraakatbantartó jogosult, a
pótlékot pedig a gazdaságiugyintézőkapja, munkatársi pótlék címén.
Pichler József polgármester: A beterj esztett költségvetést j avasolj a elfogadásra.

A Képviselőtestület egyhangúlag rendeletet hozta:

8 igen szavazattal.- ellenszavazat nélkül _

az alábbí

Úrkút Község Önkormány zat 2O0 5 . évi költsé gvetése.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

2.

napirend: Vegyes ügyek.

a') Hauser Lajos Általános Iskola alapítő okiratának módosítása.
Előadó: Rostási Mária jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balázs Györgyi: Hány sajátos nevelési igénytígyerek van, aki ebbe a kategóriába
Íartoz1k?

Czirákv Károlvné isk' ieazeató: 5-6 ilyen tanuló van
Vassné Balázs Györeyi: Többi gyerekkel ezek a gyerekek együtt nevelhetők? Amennyiben
az alapítő okirat elfogadásra kerül ilyen formában, akkor nyilvrán a túlórák száma is nőni fog
és ez plussz kiadást jelent bér szempontjából.
Neki kétségeivannak errő| az egészról.

Cziraky Károlyné isk. ie.: A jogszabály lehetőséget biztosít , így a többi gyerekkel együtt
nevelhető a sajátos nevelési igényű tanuló. A többiben pedig Vassnénak igazavan'
Rostási Mária jegyző: A közoktatási törvény 2002' évi módosítása során vált lehetővé, hogy
a sajátos nevelési igényű tanulók aztöbbi tanulóval együtt oktathatók, amennyiben erről a
szülő beleegyezésével a tanulási képességetviszgáIő bizottság szakvéleménye rendelkezésre
áll, és az iskolában a személyiéstárgyi feltételek biztosítottak.
Az önkormányzat egy fo pedagógus beiskolázását, tanulásáttette lehető, oly módon, hogy a
tanulás teljes költségét átvá|lalta, és gyógypedagógusi végzettségetszerzett, valamint részére
megá||apitásra került az ennek megfelelő pótlék.
Véleményeszerint ha a tanulók és szüleik részérőligény mutatkozik, a szakvélemény,
valamint a személyi.tátgyi feltételek rendelkezésre állnak úgy e feladat elvégezhető, és e célra
normatíva is igényelhető' amely közel félmillió forint egy tanuló után.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal,

l

tartőzkodás mellett az aIábbihatátrozatothozta:

7/2005. űI.15.| ÖkKt hatúrozat

Úrkút K<izség Önkormanyzat Képviselőtestülete a Hauser Lajos
Általános Iskola Alapító okfuatát, melyet a I2lI997. (II.24.)
Ötrt határozatával fogadott e|, az alábbiak szerint módosítja: /a
módosítást a vastag betűs rész tarta|mazza.l
80 l2I - 4 Nappali rendszerű, általano
iskolai oktatás,

s műveltsé ge

t megalapoző

hagyományos /német/ nyelvoktató kisebbségi oktatás,
logopédiai tevékenység,

6

sajátos nevelési igényű integrált oktatás: dyslexia,
dysgráphia, dyscalculia.
Hatríridő: folyamatos
Felelős : polgármest er, je gy ző

b.) Önkormányzatitulajdonban lévő utak szolgalmi joggal való megterhelése.
Előadó: Pichler József polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés^hozzászőlás:

Kökönyei

Edit: Miért kell az engedély?

Pichler József polgármester: A térképenillusztrálva mutatja a nyomvonalat, és tájékoztat1a a
Testületet, hogy a téren lévő közvilágítási lámpatestek légkábelét szeretnék foldkábellel
ellátni. Ekl'rczkell az engedély.
Rostási Maria jegvző: Az előterjesztéssel együtt a képviselők részére megküldést nyert a
tewrajz is, amely alapjan megállapítható, hogy az iskolai sportpálya feletti utca nagyon
keskeny. Azllt alatt megy avizvezeték, a gázvezeték, és a telefonvezeték. Amennyiben a
kérelmező részérea vezetékjo g alapításához az onkotmányzathozzá1árul, úgy kétséges,hogy
a szewtyv ízcsatorna elfér-e ?

Kökön]lei

Edit: Nem valószínű, hogy ott el fog férni.

Pichler Józsefpolgiírmester: Javasolja ahozzájárulás megadását akkor, bamár a
szennyvízcsatorna kivitelezésre került.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal'- ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatátozatothozta:
8/2005. (il.l5.I ÖkKt hatúrozat

Úrkút Közsé g Önkormanyzati Képvi selőte stülete a tulaj donát
képező önkormányzatí ift elnevezésű 397 ,399 és 405 hrsz-u
beltertileti ingatlanok vezetékjog alapítása céljából az E.oN
Eszak-Dunántúli Aramszolg áltatő Részvénytársaság kérelmét
e lutasítj a azzal, ho gy a szenny v ízcs ato rna hálő zat kivitel ezé sét
követően űjr a tár gy alható.
Felelős : polgiírmester
Határidő: azowtal

l
c.) Új Atlantiszt Többcélú Társulás Megszüntető okirata és a Tiírsulási Megállapodás.
Előadó: Pichler József polgiírmester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./
Kérdés.hozzászóIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
hatánozatothozta:

8 igen szavazattal, - ellenszavazatné|ki| _ az alábbi

9/2005. (il.15.I ÖkKt hatdrozat

Úrkút Közsé g onkormán y zati Képviselőte stüle te az Ú j
Atlantiszt Többcélú KistérségiTársulás
okiratát,
b./ a módosított Tarsulási Megállapodását
a./ Megsztintető

a beterjesztett

formában és tartalommal jóvahagyja.

Felelős: polgármester
HaÍáridő: azonnal

d.) Polgármesteri Hivatal köáisztviselői
képezó célok me ghatár ozása.

2005 évi teljesítménykövetelmények a|apján

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptiík./

-

Rostási Máriajegyző teljesítményértékelése.

Előadó: Plchler József polgármester

Pichler József polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a jegy zőve|szembeni
teljesítménykövetelményeket a polgármester határozzameg, valamint a teljesítményértékelést
is neki kell elvégezni atérgyévdecember 31. napjáig. Tájékoztatja a Testületet, hogy a jegyző
teljesítményértékelésétajogszabáIy
alapjanhatáridőben elvégezte, és röviden tét1ékoztatjaa
Testületet arról is, hogy Rostási Mariajegyző arészéreelőírt célkitűzéseket, követelményeket
maradéktalanul telj esí tette, j e gy zői munkáj át kifo gástalanul, j ól v é gzi.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

8 igen szavazattal.- ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

I0/2005. (II.15.I okKt hütúrozat

A Képviselőtestület

kóztísztviselők egyéni
munkateljesítményének értékeléSirendszere működtetése
érdekében, az e gy énítelj e sítménykövetelmények megállapítása
alapjául2005. évre kiemelt célokkéntaz a|ábbiakat áIlapítja
a

meg:
1

.) Az önkormány zat 200 5 . évi költségvetésének
s orán a gazdá|ko dás szab áIyszeniré s ének
biztosítása, a célszerűségi, hatékonysági és
takarékossági szempontok alapj án.
Sajátműkrjdési bevételek és az adóbevételek növelése,
az adőhátralékok és egyéb kintlévőségek behajtására
hatékony intézkedések,
Önkorm ányzatok számárakiírt pályazati lehetőségek
fokozott kihasználás a a fejleszté si cél ok érdekében.
Ügyintézésszínvonalának javítása /gyors, hatékony,
szakszerú, udvarias/.
Folyamatos önképzés, a munká|tatő által elrendelt
továbbképzéseken való hatékony részvétel,a
megszerzett ismeretek hasznosítása a mindennapi munka
soriín.
Az adott feladat ellátásához kapcsolódó jogszabályok
ismerete és megfeleIő a|kalmazása.

vé grehaj tás a

2.)

3

')

4.)
5.)

6.)

Fentiekben megfogalmazott kiemelt célok alapján a
Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy évente március
3 1.-ig gondoskodj on ajegyzőre vonatkozó egyéni
telj esítménykövetelmények me ghat ár ozásfu ő|.
Utasítja a jegyzót, hogy a képviselőtestület által meghatározott
kiemelt célok alapjanmárcius 31.-ig a Hivatalban dolgoző
köztisáviselők egyéni telj esítmény-követeményeit határozza
meg.
Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: 2005. március 3 l.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazatta|,- ellenszavazatnélkul

határozatothozta'.

- az alábbi

I1/2005. űI.15) okKt hatdrozat

A Képviselőtestület a Koztisztvi selők j o gállásaró 1 szőIő I 9 92.
évi XXII. törvény 34. $. (6) bekezdése alapján meghatározott

Rosttísi Mána jegyzőről készült teljesítményértékelésrőlszóló
tqékortaót elfogadja.
Felelős : polgiírmester
Hataridő: folyamatos

i.iuu t'i.gy

nem volt, a polgárme ster azülést 19.30 órakor berekesztette.

Kmft.
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