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Köaégi Önkormónyzat Képviselőtestülete
8409 Urkút Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szóm:130-8/2009.

JEGYZOKONYV

Készütt: Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestti lete 2009. j únius 23 . -

án (kedden) du. 17.00 őraikezdettelmegtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Dr.Dőcry Mariann,
Imri ZoLtán,
Lisztes Győző,
Lipp Józsefné,
Zsebeházy Károlyné
képviselők

Távolmaradását bei elentette : Farkas István,obermayer Miklós,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjábőI7 rojelen van.

Eá követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag-7
i g en s zav azattal, - e 1 len szav azat néIklJl - e 1 fo gadott.

Napirend: 1.) Polgármesteri Hivatal, Hauser Lajos Által,áoos Iskola, Napközi
otthonos ovoda alapítő okirata - javítása.

Előadó: Rostási Mária jegyző



NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l.napirend: Polgármesteri Hivatal, Hauser Lajos Általános Iskola, Napközi
otthonos Óvoda a\apítő okirata - javítása.

Előadó: Rostási Métria jegyző

Rostási Mária jeeyző: Szóbeli tájékortatőjában elmondja, hogy aMagyar
Álla-ki''cstár felé az intézmények alapító okiratai megküldésre kerültek,
azonbarl' hiánypótlási felhív ást érkezett a MÁr-tól, melyet konigálni kell.
Sajnálatos módon - elírás következtében - a testületi előterjesztéstől eltérően a

hatérozatban a2009. július 1.-i dátum helyett 2009.június 1.-e lett megáIlapítva,
ezenkívül az ővoda, iskola alapítő okiratán az alaptevékenység kódja (1)

hiány zott, v al amint az e\őir ány zatok fe 1 etti rende lkezé s i j o g o sults ágra vonatko zó
előírás maradt le.

Kérdés.hozzászőIás:

Rieger Tibor polgármester: Mindezek apró hibák, azotűantestületi döntést
igényelnek. Javasolja a javított alapítő okiratok elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúIag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil -
az alábbi hatétr ozatot hozta:

33/2009. (VI.23.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati képviselőtestülete a

Polgármesteri Hivatal javított alapítő okiratát
egységes sze*ezetbeil -, e határozat mellékleteként
2009.július 1-jei hatállyal fogadja el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okirat aláírásátraés a jegyzót
a szüks é ge s tovább í intézkedések me gtételére.

F elelős : polgárme ster, jegy ző
}latátridő azonnal
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A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 7 igenszavazattal, - ellenszavazat nélkiil_
az alábbi határ ozatot horta:

3 4 12009. NI.23.\ o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormányzati képviselőtestülete a
Hauser Lajos Altalános Iskola javított a|apítő okiratát -
egységes szerkezetben -, e határozat mellékleteként
2009.jú1ius l-jei hatállyal fogadja el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az egységes
szerkezetbe foglalt alapitó okirat aláírásfua a jegyzőt a
szüks ége s tovább i intézkedések me gtételére.

Felelős : polgárme ster, jegy zó
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil _
az alábbi határ ozatot hozta:

35/2009. (VI.23.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati képviselőtestülete a
Napközi otthonos Óvoda javított ol<tratát _ egységes
szerkezetbofl - , ehatározat mellékleteként 2009.jú1ius
1-jei hatállyal fogadja el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okirat aláírására, a jegyzőt
a szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester azúIést 17 .30 órakor berekesáette.
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