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1.

napirendi pontnál: Tróbertné Klein Beáta isk. ig.
MolnrírnéTitscher Marianna isk. ig. helyettes

Rieger Tibor alpolgármester köszöntötte

a megjelenteket és megállapította,

hogy az ülés hatérozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fb jelen van.
Erutánismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 8 igen
szav azattal, - e lens zav azat né lkül _ el fo gadott.
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NAPIREND:

1.) Hauser Lajos Általanos Iskolában létszámcsökkentés.

Előadó: Rieger Tibor
alpolgármester
2.

_ rendel et-tew ezet.
) Képviselők j árandó ságairól

Előadó: Rieger Tibor
A1po1gármester
3.) Vegyes ügyek.

a.) 2007. évi Belső ellenőrzési ütemterv és azÉves
ellenórzési j e lentés elfo gadása.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

NAPIREND: Hauser Lajos Általános Iskolában létszámcsökkentés.
E'lőadó: Rieger Tibor
alpolgármester

Rieger Tibor alpolgármester: Szó szerint felolvassa a Hauser Lajos Általános
Iskola lgazgatőjának levelét _ mely a jegyzőkönyv mellékletét is képezi.Ezt
követően tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a rendkívüli ülés összehívására
azértkerült sor, mert Tróberüré Klein Beáta iskolaigazgatő a felolvasott levélben
foglaltakat szóban is elmondta, és aztkérte, hogy alétszámcsökkentésre 2007.
február 15. napjától kerüljön sor. Kérdéskéntteszi fel, mivel ez a dátum nem
szerepel az kásos előterjesztésbe, ez azőtaváItozott-e? A másik kérdéseaz,ha
nem társult volna az ajkai könyvtárra| az úrkútiönkormányzat, al<kor az iskola
vezetése tudott volna több könyvtéri őrát biztosítani a konyvtáros tanárnak?
Kérdezi ert azért, mert a könyvtár ugyanolyan állománnyal, vgyanazon a helyen
ésváItozatlan formában működik, mivel a társulási megállapodásban a
könyvtárban a személyi feltételeket a helyi önkormányzatnakkell biztosítania.
Tróbertné Klein Beáta iskolaigazeató: Nem váItozoÍt azidőpont mivel aztény
maradt, hogy a csak német szakkal rendelkező pedagógusnak 2007 . szeptember
I.napjéttőlnem tud munkátadni, és a felmentés ideje 8 hónap, ezért kell 2007.
febuár 15'_tő1 aközalka|mazottijogviszony felmentésselvaló megszüntetési
eljárását megkezdeni.
lJgyanezvonatkozna a könyvtáros tanárra is, mivel neki a szakpárja afoldtajz,
és itt sincs annyi őraszám, hogy akár foldrajzbóltudná pótolni, vagyis sem
könyvtári órát sem foldrajz órát nem tud biztosítani.

J

A könyvtáros tanárral kapcsolatosan elmondja, hogy tudomása van arról, hogy

épülő és az idei évben kezdődo működéssel
közösségihaz lesz, melyben a könywár és egy kultúrterem fog helyet kapni.
Felvetődött a kérdés,hogy az önkormányzat venné át ezt" a pedagógust, így nem
kellene felmenteni, valamint nem kellene végkielégítéstés egyéb járandóságot
ftzetni.
az önkormányzatfulajdonában

Rieger Tibor alpolgármester: A közösségiházat_ a használatbavételi eljárást
követően,územeltetni kell. Azelképzelés,hogy a könyvtárba egy szal<képzett
könyvtáros lenne foglalkoztatva heti kb 10 órában és a többi feladat elvégzésére
egy gondnok kerülne alkalmazásra napi 6 őráhan, akinek esetleg a
feladatkörébe tartoznamégazintézménytakarításais. Mindeú.határozott idejű
jogviszonyban kellene ellátni, és itt a hét végeken és esti órákban is lenne nyitva
tartás.
Tróbertné Klein Beáta: A könywaros tanárról elmondja,hogy maximálisan jó
véleményevan mind a munkatársaknak, tanulóknak, szülőknek. Jó a
szervezőkészsége, rugalmas, inteligens, és családi körülményei miatt minden
munkalehetőséget elfogad. Az elhangzottak alapján ezt az állást is, akár
takarítással is elfogadja. Lényeg, hogy dolgoztrasson' ne legyen munkanélküli.

Lipp Józsefrré: Csak megerősíteni tudja a könyWáros tanárról szóló pozitív
véleményt, mivel az ővodásokkal is minden évben ellátogatnak a könyvtárba, és
nagyon szépen, a kicsik részéreis érthetően, szépen kommunikál.
Dr. Dóc4v Mariann: az elhangzottak alapján az áIlapitbató meg, ha az
önkormányzat a közösségihazban 1 ftí főfoglalkozású munkavállalót alkalmaz,
akár összevonva a gondnoki és a könyvtárosi teendőket, akkor az iskolai
létszámleépítés1 fore korlátoződik, mivel elviekben elfogadhatő az
önkormányzatszámára, hogy a könyWáros tanár ellétt1a a közösségiházban az
elmondott fel adatokat.
Rieger Tibor alpolgármester: A dolog űgy nézrte ki, hogy az iskolában 1 fő
létszámcsökkentés lenne, míg a közösségi hánban 1 fő létszám növekedés
mutatkozikaz önkormányzatná| akkor, amikor már az épület működtethető.
Ez szétmításaiszerint félévkörnyékén lenne.
Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Addig az iskola alkalmazásában lenne,
így nem kell felmentési időre járőbért és végkielégítéstftzetni, csak 1 Íb után.

Pichler Józsefiré: Amennyiben a dolgok nem az elmondottak alapjánjönnek
össze, úgy még mindig felmenthető lesz a könyvtáros tanár, igaz csúszni fog a
dolog.

Rieger Tibor alpolgármester: Véleményeszerint megoldhatő a(étszám átcsoportosítás. Tájékortatja arről, is a Testtiletet, hogy a2007 . évi állami
költségvetéSi törvény szerint a végleges létszámcsökJ<entés esetén a felmentett
dolgozó részérekifizetett járandóságokra pályánilehet, azonban a konkrét
miniszteri rendelet február 15_ig kerül kiírásra, így csak pontosan akkor lehet
tudni, hogy mik lesznek a feltételek. Ezérta jegyző áLtaI a mostani testületi
ülésre elkészítetthatfuozati _ javaslat - a pontospáIyázati kiírás hiánya miatt _
módosításra kerülhet.

A Képviselőtestület egyhangúlag az alábbi

haÍálr ozatot

8 igen szavazattal' - ellenszavazatnélkül

hozta:

1 t2007 .

-

(I.l7 .\ Ó|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zati KépviselőtestüIete 2007 .
február 1 5. napjától kezdőd ő hatállyal a fenntartásában
működő Hauser Lajos Általaoo' Iskolánál végleges
létszámcsökkentést hajt végre ) - az iskola igazgatőjának
előterjeszése alapján - a pedagógusok 2007 . szeptember
1-i hatállyal megvalósuló kötelező őraszámának emelése
miatt, melynek következtében 1 fö pedagógus
Iétszárileépítéseválik szükségessé.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő

lyeken, az előr eláthatőIag me güre s edő
álláshelyeken az 1 fő foglalkoztatására nincs lehetőség.
Az önkorm ányzat új álláshelyeket, illetve olyan szerv ezeti
váItozást, feladatátadást nem tervez, ahol ezen érintett
dolgozó (pedagógus) foglalkoúatásáta lehetőség lenne.
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létszámc sökkentés a feladate llátás racionál i sabb
megszervezés érdekébentörténik.

A Képvi selőtestüle t a |étszámc sökkentés során

a
2L7l|998. (XII.30.) Korm. r. 60. $. (1) bekezdés a./
pontj át fi gyelembe vette.

A képviselőtestület felkéri a Hauser Lajos Általános

Iskola ígazgatőját, mint a munkáltatói jogkör gyakorlőját,
hogy a|étszámleépítésthajtsa végre és a törvényesen
megj áró j árandóságok (felmentés, végkielégítés,stb.)
ki fizetéséről gondo skodj on.

Felelős: Tróbertné Klein Beáta iskola igazgatőja
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Képviselők járandóságairól

- rendelet-tentezet.

Előadó: Rieger Tibor
Alpo1gármester
(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés.hozzászőlás:

Pichler Józsefiré: Az elmúlt ciklusban is ennyi volt a képviselők tiszteletdíja, ő

j

avasolj a a terv ezet elfogadását.

A képviselőtesttilet egyhangúlug - 8 igen szavazattal,

_

alábbi rendeletet hozta:

ellen szavazatnélktil

- az

1/2007. (1.18.t OkKt rendetet

A képviselők j árandóságairól.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv

mellékletétképezi.)
3. napirendi

pont: Vegyes ügyek.

a.) Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Előadó: Rieger Tibor alpolgármester

(rásos előterjesaést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal,
azalátbbihatátozatothozta:

_

ellenszavazatnélkül _
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2Da07. (L!7.| Öl<Kt határozat

A Képviselőtesttilet

Belső El|enőrzési Társulás2007.
évi Ellenőrzési ütemtervét, és azBllenőrzési jelentést
a

elfogadta.
Felelös : polgrírme ster, jegy ző
Hatríridő: folyamatos

Több tÍoey nem volt, az alpolgálrmester az ülést 18.30 perckor berekesztette.
Kmft.
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