
KözségÍ Önkormányzat Képviselőtestülete
EÚrkút, Rákóczi u. 45. E88/507-031.
Szám: 19-412004.

Jeevzőkönyv

Készíift: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2004. április 5.-én /hétf(irrl du.

l7.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,

ImriZoltám,
Kocsó Jánosné,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler józsefné,
Vassné Balazs Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette: Lisztes Gy óző, Rieger Tibor képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mríria jegyzó,
Czir áÍcly Károlyné iskolai gaz gató,
Karisztl Jánosné mb óvodavezető.

Pichler József polgiírmester köszöntötte a megielent képviselőket és megállapította,hogy az
ülés hatarozatképes, mert a Testiilet 10 tagiából 9 fő jelen van.

Eá követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangúlag - 8 igen
szav azaIíal, _ e l lenszavazat né lkül _ elfo gadott.

Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormrínyzat Képviselőtestülete 2003. évi költségvetésének
módo sítása _ rendelet- terv ezet.

Előadó: polgármester

2.) A gyermekjóléti ellátásokról - rendelet'tewezet.

Előadó: jegyző

3.) Hauser Lajos Általanos Iskola működéséről beszámoló.

Előadó : iskola igazgatója
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4.) Napközi otthonos Óvoda miík<idéséről beszámoló.

Előadó: mb. óvodavezető

5.) Vegyes ügyek.
a.) Indítható óvodai és iskolai csoportok szétmánakmeghatározása.
b.) Volt,,Bény ász otthon'' mögötti ga#.zsok értékesítése iranti kérelmek.
c.) P ály azatokról döntés.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

a.) Jelentés a lejárt hatríridejű testiileti határozatok végrehajtásáról.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester a lejárthataridejű testületihatározatok végrehajtásríról az a|ábbi
szóbeli előterj esztést tette :

'tl2OO4. lI .I.l öY'KthatfuozatAz összevont orvosi ügyeleti ellátásról szóló Megállapodást az
önkormrínyzatnevében a polgármester Ajka viíros ÖnkormanyzatpoIgfumesterével együtt
aláírta, az 2004. május 1. napjan hatályba lép.

812004. lll.J.l.l ÖkKthatarozat: AVodafone képviselőjével a bérleti díjróltárgyalások folytak,
ennek folyaman azéví 500 e/Ft. lesz, így aszeruődés alátirásafolyamatban van.

9l2O04' ll .t.l ÖkKthatátozat: Azelső lakáshoz jutók tÍnnogatásával kapcsolatos hatríridők
kiírásra kerültek.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 8 igen szavazattal' - ellenszavazatnélkfJl' _ a szóbeli
jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

L. napirend: Úrkút Község Önkormanyzat Képviselőtestülete 2003. évi költségvetésének
módo sítása _ rendelet- tew ezet.

Előadó : Pichler József polgármester

/Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták./

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balrízs Gv<irgyi: A Testiilet már egysze rhatározatban döntött a rendeletben lévő
módosításokról, amiről nem, az pedigazál'|an általi módosítások. Ezért a rendelet

elfo gadását j avasolj a'
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A Képviselőtestület egyhangúla g_ 8 szavazattal, - el|enszavazat nélkül _ az a\ábbi rendeletet

hozta:

3/2004. /1V.5./ OkKt rendelet

Úrkút Község Önkormany zata 2003 . évi költsé gvetésének

módosítása.

/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

2. napirend: A gyermekj óléti ellátasokól _ rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák'/

Kérdés" hozzászólas:

Kököpyei Edit: Mint a Szociális Bizottság Elnöke, ktilö1örtil annak, hogy nincsenek

értékhatárok a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál, mert véleménye szerint mindenki

keriilhet rendkívüli élethelyzetbe a rendeletben felsoroltak miatt és egyéb okokból is. Ismerve

a családokat elmondja' hogy nem mindig azvo|trászorulva a segélyre, akinek a jövedelme a

rendeletben meghatároroti'ak alatt volt, hanem az is rászorult lehet - időlegesen - akinek

magasabb jövedelme van.

Mádlné Sas Anikó: A Bizottság most is a költségvetésben meghatározott összegből

g-odto at' at, a\thoz mérten állapíthat me g s e gélyt'

Kocsó Jiínosné: A magaftszéró| a rendeletet elfogadja'

A képviselőtestiilet egyhangula g_ 8 szavazattal, - e\Ienszavazat nélkül _ az a|thbi rendeletet

hozta'.

4/2004. /IV.5./ ÖkKt rendelet

A gyermekj óléti ellátásokról.

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét

képezí.l

3. napirend: Hauser Lajos Általanos Iskola műkodéséről beszámoló'

Előadó : Cziráky Karolyné iskolaigazgató

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés. hozzászólás:
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Cziraky Karol}'né isk.ig.: Tájékoztatja a Testiiletet, hogy az előterjesztése mellé csatolta a
mérések eredményét is, mivel az elmtúttesttileti ülésen szőbakertilt az is.

Vassné Balazs Györgyi: J avasolja, az iskola igazgatőjaröviden foglalja össze a mérések
eredményét.

Cziraky Krárolyné: lgazábő| röviden eztnem lehet összefoglalni, azértlettkiküldve a teljes
ffiYa1, hogy a Testület tudjon véleményt alkotni.
Tájékoúatja anól is a Testtiletet, hogy a városi Rakóczi versenyen Úrkút I. helyezést ért el,
ami nagyon szép eredmény.

Pichler Józsefné: Áttanulményoztaa mérések eredményét, és aztállapította meg, hogy a
piírhuzamos osztályokban az egyik mindig gyengébb, mint a másik'

Kocsó Jrínosné: A mérések alapjrín megállapítható _ ha jól érteLmezte - az iskola jól áll.
A maga részéről az előterjesztést jónak tartja, aü' elfogadásra javasolja.

Pichler József polgrírmester: Az iskola szép eredményeket produkált mind a mérések során,
mind a versenyeken, abeszátmolót is megfelelőnektartja, elfogadását javasolja.

A képviselőtestiilet egyhangúlag_ 8 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az általános iskola
műktidéséről szóló előterj esztést elfo gadta.

4. napirend: Napkozí otthonos Óvoda működéséről beszámoló.

Előadó: Karisztl Jánosné mb óvoda vezető

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:

Vassné Balázs Györgyi: Tudomása szerint az ővodában 3 nemzetiségi óvónő van. Mi Iesz a
későbbiekben?

Rostási Maria jeeyző: Az óvoda az alapitó okirat szerint kétnyelvű _ magyar és német nyelvű
- kisebbségi óvoda. Három csoporttal miiködik, mindegyik csoportban van német nemzetiségi
oklevéllel rendelkező óvónő. A ktlzoktatási jogszabályok sem fogalmaznak egyértelműen,
nem mondjákki azt, hogy a kétnyelvű óvodában minden óvónőnek nemzetiségi diplomával
kell rendelkeznie.

Karisztl Jrínosné mb óvódavezető: A kömyező települések óvodáiban sincs minden óvónőnek
német nemzetiségi diplomáj a.

Vassné Balrízs Györeyi: Nem szeretné,"haanemzetiségi normatívát elvennék azővodátől,
amiért nincs megfelelő végzettségű óvónő. Egyébként az előterjesztést el fogadásra javasolja.

Mádlné Sas Anikó: Az előterjesztés rövid, egyszerű, de a lényeg benn van. A maga részérőI
elfogadjaazt.
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A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal. - ellenszav azat nélknl _ az ővőda
előterj esztését elfogadj a.

5. napirend: Vegyes ügyek.

a.) A 2004l2005-os oktatási- nevelési évben indítható óvodai és iskolai csoportok széménak
meghatérozása.

Előadó: Polgrírmester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés^hozzászőlás:

Rostási Mríria jegyző: Az előterjesztest a jogszabályok alapjánkészítette el, a csoportsziímok,
létszrámok pedig aközoktatási statisztik a alipjankészültek, ezért a jelenlegi létszámadatokhoz
viszonyítva lehet és van is I-2 fős eltórés mlrrrd, aróvodában, mind,-aziskoTaban.

Cziráky Károl}'né iskolaigazgalg: Az elsős<ik beíratásamegtörtént. A két csoport indítása a
gyermekek érdekét szolgál.ná. o azért javasolja a két első osztály indítását, mert két nyolcadik
osztály kimegy, így'semmifele hátrány nem émé az önkormányLabt,csak előny a
gyermekeket. Nem.beszélve arról, hogy egyre több olyan tanuió van, akit 2 vagy 3
gyermekként kell figyelembe venni, mert nagyobb odafigyelést, nagyobb foglaikozást igényel
a pedagógustól. Az beíratott első osztalyosok között is varr ilyen, és-á jelenlégi első
osztályban is sajnos lesz2 visszamaradó gyermek, aki a létsiámbannőm2giermeknek,
hanem legalább 4-nek szémtít.

Kocsó Jánosné: Az iskola rendelkezik fejlesáő pedagógussal is, aki segíti azilyen gyermekek
oktatását.

Kökönvei Edit: Nem lehetne úgy beosztani, hogy a fejlesztő pedagógus az említett2
gyermekkel külön fo glalkozna?

Czirríky Karolyné iskjg. Ezeknól a gyermekeknél olyan szülő háttér van' hogy a gyermekkel
egyáltalánnem foglalkoznak. A pedagógus hiába foglalkozik veltik többet, há otthon nem
kapja meg a gyermek a kellő foglalkozást.

Mádlné Sas Anikó: Ha kisebb létszámtosztályok vannak, véleménye szerint akkor sem tud
többet foglalkozni a két gyermekkel.

Imti Zoltán: Amennyiben a két gyermek két külön csoportba kerül, úgy megos zlik aveltik
való foglalkozás, illetve igy mar több idő jut egy-egy gyermekre

Yassné Balázs Györeyi: A magaÉszér$lnem támogat1a azt azigazgatő általi elkép zelést,
hogy két 11 fos első osáály induljon. Ez anyagi,pénzúgyi hátrányís okozna az
tinkormrínyzatnak azme|lett,hogy túlzás lenne ilyen kis létszámú csoportok indítása. Főleg az
után, hogy a környező önkormiínyzatokiskola' óvoda összevonást, vaiamint csoport
ö s szevonás t alkalmaztak.
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Cziraky Krárolyné isk. ig. Ez semmifele anyagi, pénzügyi hátránrrya|nem jámaaz
önkormanyzat felé, mert kimegy a két 8. osáály' és helyette bejön a két első osztá|y.

Pichler József polgármester: Az év elején még anól volt szó, Ítogy 25-26 gyermek kerül
beiratásra az iskolába. Akkor még elképzelhető volt, hogy két csoportba kerüljenek, vagyis
két első osztáIy induljon. De 10-11 gyermekkel egy-egy osztály szerinte istiizás. A2.
osztályba is csak l3 gyermek jár.

Pichler Józsefné: Hogy lett a25-bő| 21 gyermek?

Karisztl Jánosné mb óvodavezető: A gyermekek képességétvizsgáIó bizottság 2 gyermeket
nem tartott iskolaérettnek, így azok nem mehetnek iskolába, 1 gyermek Herendre került
beíratásra, 1 gyermek pedi g Aj kára 1o gopédiai osztályba fo g j árni.

Imri Zoltan: Pedagógiai szempontból és a gyermek szempontjából az lenne alegobb,haaz
intézmény vezetője dönthetné el, hány csoport legyen.

Vassné Balázs G}'örgyi: Az előző napirendi pontban térgyalta a Testü1et az iskola működését,
ezen belül a mérések eredményét, ami jónak könyvelhető el. Akkor miért a 10 fos csoport?

Pichler Józsefpolgármester: Javasolja az előterjesztés szerint a 10 tanulósoport' az 1

napközis csoport, és a 3 óvodai csoport indítását.

AKépviselőtestület6igenszavazaItal,2nemszavazattalaza\abbihatározatothoúa:

t0 t200 4. IIY .5.t o|<kt határozat

Úrkút Közs é g Önko rman y zata a fenrftartás áb an mtíkö dő

_ Hauser Lajos Általrínos Iskolában a20}4l2005_ös tanítási
évben azindithatő csoportok száma: I0, az indítható
napközis csoportok szétma I,

- A Napközi otthonos ovodában a2004l2005-ös nevelési
évben indítható csoportok száma: 3.

Felelős : pol gármest er, intézményvezetők
Hatríridő: 2004l2005-ös tanév, nevelési év kezdete

b.) Volt ,,Bényász otthon'' mögötti gariázsok értékesítése.

Előadó: polgármester

Kérdés. hozzászólás:

Rostási Mária: T él1ékoztat1aa Képviselőtestületet, hogy a jelzett teriileten 3 gariízssor van,
mindegyik sorban 5 db garrázs . A garánsokat a kérelmezők épitették, önkormányzati ltanácsil
tulajdonban lévő területre, tulajdonosihozzájárulással. Most a kérelmek a|apján szeretnék' ha
osztatlan közös tulajdonként az ő tulqdonukba kerülnének a garénsok.
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Mádlné Sas Anikó: Ilyen helyzettel miár találkozott a Testület. Akkor milyen ríron került
értékesítésr e a gar éns?

Rostási Máriajegyző: 100.- Ft + áfa/m2 éréÍt.Ittagaráns és udvar 152-152 m2, illetve 135

m2.

Vassné Balazs Györgyi: Eznagyonkevés. Magasabb árért kell eladni.

Mádlné Sas Anikó: Szerinte is többén kell eladni, hogy az önkormanyzatnak valami haszna
is legyen belőle.

Pichler József poleármester: Javasolja a tertilet eladását 140.- Ft + áfa ánért, a garéns értékét
nem lehet számitásbavenni, mivel aztak&e|mezőképíteÍték és nem az önkormányzat.

A Képviselőtestület 6 igen 2 nem szavazattal az alábbihatérozatothozta:

11 t200 4. tIY .5. t ol<Kt határozat

Úrkút Közsé g Önkormányzati Képvi selőtestülete

a.) azurkúti 395lI2 hrsz-u l35 m2 nagyságú
garáns és udvar elnevezésű ingatlant /a filldteruleteí
osáatlan közös tulajdonkért értékesíti 170.- Ft + áfa/m2
árért Nagy LőrántÚrkút, Rózsa u.5, Kiss Imre Úrkút,
Május I tér 5., Karisztlné VikidáÍ Andrea Ajka, Béke u.

15', dr. Dőczy Mariann Úrkút, Május ItéT ?, ozorui
Vilmos Úrkút, Rózsa u. 3. ,

b.)azúrkúti 395ll3 hrsz_u l52m2 nagyságú garázsés
udvar elnevezésti ingatlant /a ftildteruleteí osztatlan
közös tulajdonként értékesíti 170.- Ft + áfalm2 árért
Karisztl Jiínos Ajka, Petőfi,'. l1,Lang ottóné Úrkút,
Május ltér 4', Pichler Lászlő Urkút, Rózsa u. 5/a, Kósa
Gyula Úrkút, Kilencház u. 4., Pölöskei Béla Úrkút,
Rózsa u. 1.,

c.)az urkúti 395l1l4 hrsz-u l53 m2 nagyságú
garáns és udvar elnevezésű ignatlant /a ftildterületeí
osztatlan közös tulajdonként értékesíti 170.- Ft + áfalm2
árértTakács Sándor Úrkút, Május l tér 4,Novák Ervin
Úrkút, Mester 14lA, Binder Istviín Úrkút, Május I tét 12.

Horváth Sandor Úrkút, Rózsa u. 3' és Kovács Mihály
Úrkút, kőzsau.2.

sz. alatti lakósok részére elidegeníti.

Felelős : polgrírmest er, jegyző
Hataridő: április 25.
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Az új és német iskolanál a fiités korszenísítésre az árajánlat 5.I28 e/Ft., melyből a
költségvetésben biztosítva van L282 elFt l25 %l.

hozzászőlás:

Vassné Baliízs Györeyi: Egyetért,hiszez mind megtárgyalástakerült. Jó lenne, ha a
pály ázatok i s b ej önnének'

A Képviselőtest{ilet egyhangúlag _ 8 igen szavazatta|,- ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothoúa:

13 t200 4. tIY .5. t Ö|<Kt hatfu ozat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza a
tulajdonát képező és fenntartásában működő Napközi
otthonos Óvóda,,Íégi", balesetveszélyessé g vált épületének
felújítását. A felújítas teljes költsége: 5.200 e/Ft' melyből az
önkormrányzat saját forrásként 1.560 e/Ft-ot biaosít. A
Veszprém Megyei Területfej lesztési Tanácstól trímo gatásként
3.640 e/Ft-ot páIyaz meg.
Az önkorm ány zat a saj át forrást az Önkorm ényzat 2O0 4 . évi
költségvetéséről szóló I 12004. 1IlrI 4./ Ötrt rendeletében a
Felhalmozási kiadások 9. pontja alatt biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmaz za a polgétrmestert és a
jegyzőt, hogy a céljellegű decentraIízált támogatás elnyerése
érdekében a Veszprém Megyei Területfej lesztési Tanácsnál
p ály ánatot nyúj ts on b e.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hatíridő: 2004. április 25.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazat1a|. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatérozatothozta:

14/2004. (IV.5.) ÖkKt határozat

Úrkút Község önkormanyzat Képviselőtestülete elhatározza a
tulajdonát képező és fenntartásában múködő ,,Hauser Lajos''
Általrínos Iskola két épületében /''új'' iskola és a,,német''
iskola/ az elavult, rossz állapotú központi fiités felújítását.
A felújítás teljes költs ég 5 .I27 .894.- Ft, melyből az
önkormányzat saját fonásként 1.538.368.- Ft-ot biáosít. A
Veszprém Me gyei Tertiletfej lesztési Tanácstól trámo gatásként
3'589.526.- Ft-ot páIyén meg.
Az önkbrm ény zat a saját fonást az Önkorm ény zat 200 4' évi
költségvetéséről szóló I 12004. III.I 4.l Ötrt rendeletében a
Felhalmozási kiadások 8. pontja alatt biztosítja.
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A Képviselőtestiilet felhatalmaz zaapolgérmestert és a
jegyzőt,hogyacéljellegűdecentralizáIttÁmogataselnyerése
érdekében a Veszprém Megyei Területfej lesztési Tanácsnál
páiy azatot nyúj tson be.

Felelős : polgármeste t, j egyzó
Hataridő: 2004. április 25.

Több üírgy nem volt, a polgármester az iilést 19.30 órakor berekesztette.

í}""*''J,^. *
Rosüísi Mária

jegyzódá;%
W*,
tin*6/


