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I-Kiizségi 
Önkormányzat Képviselőtestülete

EÚrkút, Rákóczi u. 45. E 88/507_031.
Szám: l9I2004.

Jegvzőktinvv

Készüft : Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete 2004. j anurír 3 0. -án

/péntekerr/ du' 16.00 órai kezdeffel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

|mriZoItán,
Kökönyei Edit,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné
Rieger Tibor,
Vassné Bdréus Györgyi képviselők.

Távolmaradását bei elentette: Kocsó Jánosné, Lipp Józsefné képviselők.

Tanácskozási iogga! rószt vesz: Rostási Mária jegyző

Czitéky Károlyné iskola t gazgatőja,
Karisztl Jánosné mb óvodavezető.

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és megállapította, hogy az

ülés határo zatképes, mert a Testület 10 tagiából 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangúlag _ 8 igen

szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

Napirend: 1 ./ Közoktatási intézmények Minőségiranyítási Programj a.

Előadó: polgármester
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2.l Yegyesügyek.
a. / Közmunk a p ály ázatr ől.

Előadó: polgármester

b. / Úrkút Közsé g Önkormrín yzat P olgármesteri Hivatal közti sztvi selő i
20 0 4 . évi te lj e sítménykö vete lmények alapj at kép ezó c él ok me ghatát ozása.

Előadó: polgármester

Napirend táreyalása előtt:

a' / J e l enté s a lej árt határi dej ű te sttil eti határ ozatok vé grehaj tás aró 1.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester aIejárt hatríridejri testületi határozatokvégrehajtásÍtről az alábbi
szóbeli előterj esztést tette :

7U2OO3. |XII.29.l ÖkKthataÍozat: A-Hauser Lajos Általános Iskola ígazgatői áI\ásáraa
páIy ánat kiírásra került'

Kérdés ̂
 
hozzászőIás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület a szóbeli Jelentést egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - el\enszavazat
nélkül - elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1. napirend : Közoktatási íntézmény ek Minőségirányitásí Pro gramj a.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét is
képezi.l

Kétdés.hozzászőlás:

Vassné Balázs Györgyi: A Programot áttanulmányozta és az avéIeménye, hogy még ennél is
több konkrétumot fogalmazhatna meg az Önkormányzat' A,,hozzéadott pedagógia érték''-ek

mérhetők legyenek. Enől is többet szeretne hallani.

Czirákv Karolyné iskola igazgatója: Véleménye szerint a program elég sok konkrétumot

tarta\maz, ez szetintmár az intézmények is el tudjak készíteni saját programjukat'

A mérésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az 5. és a 8. osztályban megtörtérlt az országos

mérés, az eredményét megkapta az iskola és a fenntartó is. Ennek a mérésnek az eredménye
jól sikerült, országosan is előkelő helyen végeztek a tanulók.
A nyelwizsgával kapcsolatban elmondja, hogy a 14. évtiket be kell töltenie a tanulónak, hogy

mehessen nyelwizsgára, aminek kemény anyagivonzatais van aszúIő részéróI.
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A mérések mér az óvodában megkezdődnek, de hogy objektívek legyenek, véleménye szerint
kiilső szakembert kellene foglalkoáatni' aminek plussz anyagi terhei vannak.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkul _ az alábbj
határozatothozta:

A Képviselőtestület az önkormányzat Minős égtrányitási programj át
vá|toúatás nélkül elfogadja és utasítja a polgármestert, hogy a
pro gramot az íntézmény v ezetői r é szér e küldj e me g.

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

/A Minőségirrínyítási pÍogram szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

2. napirend: Vegyes ügyek.

a./ KözmunkapáIyázat.

Előadó: polgármester

/Előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét is képezi.l

Kérdés.hozzászőlás:

Vassné Balázs Györeyi: Konkrétan az,fukuti önkormanyzat milyen munkákat végeztetne el a
közmunkásokkal?

Rostási Maria iegyző: A Rákóczi utcában a Belfegortől azizletsorig a csapadékvíz elvezetó
árok felújítása, valamint a Béke utcában, aho| az elmúl évben befejezték a csapadékvíz
elvezető arok felújítását, annak folytatása, mivel ahhoz az anyag ljátdalapoW rendelkezésre
áll' A falu környékén a háztartási és egyéb hulladék elszáIlítása.

Pichler József polgarmester: Lehetőség van a közmunkások továbbfoglalkoztatásara, melyet
az adott önkormány zatnak kell vállalnia, legalább 3 hónap időtartamra.

Vassné Baliízs Györgyi: Amennyiben ez mind megvalósu| az 5hőnap a|atL,mígtarta
közmunkaprogram nagyon jó lenne. Nem javasolja a továbbfoglalkoztatást'

Mádlné Sas Anikó: Korábbi közmunkaprogramoknál sem vá||altaaz önkormányzata
továbbfo gl alkoztatást most sem kellene'

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal" - ellenszavazatnélkil _ az alábbi
határozatothozta'.



Úrkút Kö z s é g Ö nko rmány zata csat\ako zik az Új Atlanti sz Tórsé gi
Fejlesztési Társuláshoz a Foglalkoúatási és Munkaügyi Minisztérium
által meghirdetett 2004 évi közmunka pályázatonvalő Észvétel
céljából.
Az önkorm ány zat 20 0 4 . évi kö ltsé gveté s ében a p á|y ázati önré szt
létszámat ányo s an bi áo s ítj a.

Felelós: polgármester
Hataridő: azonnal

b'l Úrkút Község ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivatalkoztisztviselői 2004. évi
te lj e s ítménykövete lmény ek al apj át kép ező c é l o k me ghatátr o zása.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
hatfuozatothozta:

Úrkút Közsé g Önkorman y zati Képviselőtestülete a P ol gárme steri
Hivatal köáisávi s elői 200 4 . évi munkatelj e sítmény követelményeink
a|apjátképező kiemelt célokat az a|ábbíak szerint hatitrozza meg:

1. Az cinkormányzat képviselőtestülete a tevékenysége ellátáséútoz a
jegy zőtőI, a hivatali köztisztvi selőtől minden szüksé ges információt,
újékortaúst időben, az adott helyzetnek, körülménynek megfelelő
r é szletezeÍtsé gb en kapj on me g.

2. A2004. évi költségvetési rendeletben betervezett bevételek
te lj e s íté s e' új abb bevéte li források f eltéx ása, a p ály ázati ere dm ények
javítása.

3 . A Pol gármesteri Hivatal ésszerű, költsé gtakaréko s gazdálkodás ának
biztosítása, további megtakarítási lehetőségek feltárása'

4. Gyors, hatékony, szakszeru, udvarias ügyintézés.
5. A helyi civil tiírsadalommal való kapcsolattartás'
6. A feladat- és hatáskörok ellátásához kapcsolódójogszabályok szerinti

működés szervezése és ellátása.
7. AzEvtőpai Parlamenti választások jogszeríi, sikeres és hatékony

lebonyolítása.
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8 . Az ö nko rmány zati intézmény ek ö sztönzé s e a kö ltsé gkímé l ő,
rac i onál i s gazdálko dásr a.

9. Folyamatos önképzés, a munkáltatő által elrendelt tovéhbképzéseken
valő részvétel, megszerzett ismeretek hasznosítása a mindennapi
munka során.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hataridő: folyamatos

c./ Felhősi Eszter bejelentése.

Előadó: polgármester

l A jegyzőkönyv mellékletét képező bejelentést minden képviselő megkapta./

Kérdés.hozzászőIás:

Vassné Balazs G)'örgyi: Aztény, hogy a falut körül vevő erdőben rengeteg azeIhagyott
szemét, valamit kezdeni kellvele.

Rostási Mária jegyző: A Hulladékgazdálkodásról szóló tcirvény rendelkezései alapján az
ingatlanon elhagyott hulladék tulajdonosát' ha annak személye nem állapítható meg -
ellenkező bizonyításig- az ingatlan tulajdonosát terheli a hulladék kezelési költsége.
A levélben isjelzett helyeken többségében nem azingatlantulajdonosa, hanem nagyobb résá
a falu lakossága helyezi el a hulladékot. A költségvetési rendelet-tervezetben az elbagyott
hulladék elszáIlításához 500 e/Ft lett tervezve, melyből akezdeti lépések megtehetők az
önkormányzatrészéről. Amennyiben nem, úgy a jogszabályi előírásoknak megfelelo kell
eljámia.

Pichler József polgrírmester: Az egyik szemétlerakó hely ingatlanának tulajdonosa a Mangán
Kft. Velük már tárgyalásban van, és közös erővel meg lehet szüntetni a szemétlerakó helyet.

Mádlné Sas Anikó: Az elkeserítő az egészben az,ha felszámolásra keriil az egyik
hulladéklerakő, már ott van a következő. Az emberek tudatában kellene vá|toztatní, hogy
nem rakok le oda szemetet, ahova nem lehet. Hiszen az önkormányzat már több éve, évente
több alkalommal rendez lomtalanítást, ami a k<izség lakosságának ingyenes. Rengeteg minden
gyűlik összeg akkor is.

Lisztes Győző: Ebbe a munkába be kell vonni a faluban lévő vállalkozőkat,főIegazokat,
akiknek teherautó és egyéb eszköz van a birtokukba. A Mangán Kft biztos partner a dologban.
Meg kell keresni a többi váIlalkozőt is, biztos nemzérkőznak el. Hiszen ez afalu érdeke is.

Pichler József polgármester: Fel fogja venni a kapcsolatot ezekkel aváIla|kozókkal is, és a
Mangán Kft-vel együtt az önkormányzalmegpróbálja a kritikus szemétlerakó helyeket
megszüntetni.

A Képvi selőtestület a po l gármester j avaslat át e gyhangúlag elfo gadta.



d./ Rieger Tibor alpolgármester: Többszöri javaslatrának megfelelően prár hónapja a Rrákóczi
utca elején a parkolni tilos tábla hatásáramegszúnt aztltszéIénvaló veszélyes parkolás. A
halálos gáno\ás miatt is javasolja, hogy kérje az önkormányzatugyartott a sebességkor|éttoző
tábla kihelyezését_ még akkor is, ha ezt atáblát is az önkorményzatnak kell fizetnie - , mert
ha a Rakóczi utca elejéről jönnek a járművek, üft lejtése miatt is nagyobb sebességgel
közlekednek a megengedettnél. Jó lenne a 30-as, maximum a4o-es tábla kihelyezése, hogy
elkerülhető legyen az ilyen baleset.

Pichler József polgiírmester: Megkeresi akozifikezelőt a tábla kihelyezése érdekében.

Több targy nem volt, a polgármestet az ülést 17.45 órakor berekesáette.

Kmft.

4)o"*.L. du*-
RostásilVÍaria

jegyző


