Községi onkormá nyzat Képviselőtestülete
E Úrkút, Rákóczi u. 45. t88/507-031.
Szám: 23-t2l2003.

JEGYzoKÖNYV
Készült : Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete 2003 . december
én thétfőn/ du. 1 6. 00 fu ai kezdettel meg tartott rendes üléséről.

29. -

Jelen vannak: Pichler József polgármester,

Imri Zoltán,
Kocsó Jánosné,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefiré,
Vassné Baláns Györgyi képviselők.
Távolmaradását beielentette: Lisztes Győző és Rieger Tibor képviselő.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó
Pichler József polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Testtilet 10 tagiából 8 fb
jelen van.
Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
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Első lakáshoz jutók támogatásáról _ rendelet-tervezet.
Előadó: Rostási Mária jegyző
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sz. rendelet módosítása.
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Pichler József polgármester

l Kozségi Önkorm ányzat 200 4 . évi munkaterve.
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Előadó: Pichler József polgármester

4.l

,,,Hauser Lajos'' Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda
kötelező eszkoz- és felszerelési jegyzékben foglaltak
végrehaj t áséra Ütemterv.

Előadó

:

Pichler József polgármester

5./ Vegyes ügyek.

_

Intézményv ezetői állásra pály ázat kiírása.
Ú: Atlantisz TérségiFejlesztési Társulás 2004. évi tagdíjról.

A./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásaról.
Előadó: polgármester
Pi chler Józse f pol gárme ster a lejárt határidej ti testtileti hatfu
végrehajtásárőI az alábbi szóbeli előterjesztést tette:

ozatok

6212003. lXilJ.l ÓI<Kthatározat: AzÚrLclt Sk Labdarugó szakosztáIy részérea
200.000.- Ft-os rendkívüli támogatásról a szerződés megkötésre került, így a,
összeg is kiutalásra került.

. lXil.l .l ÖlKthatarozat: Az ővodavezetői állásta a pá|yázat a
Közlönykiadónak megkiildésre került.
6512003

l Ö|<Kt hatírozat: Az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételről szőIő hatÍtrozat kivonata megküldésre került.
66 l 2003

.

|I(]'J.l

.

6712003. lXlir.I.l ÖI<Y*hxározat: Zsarnai Gábor és felesége Úrkút_i lakósok az
5I7116 hrsz-u beépítetlen tertilet vételátrát az önkormányzat szám|ájéra

befizették, így u adás-vételi szerződés is megkötésre került.
Kér dés" hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület

a szóbeli Jelentést egyhangúIag_ 8 igen szavazattal, -

ellenszav azat néIlcul _ el fogadta.
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NAPIREI\D TÁRGYALÁSA:
1. napÍrend: Első lakáshoz jutók támogatásáról - rendelet'tewezet.
Előadó: jegyzó
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőlás;
Vassné Balázs Györgyi: A tervezetet jónak taftja,mert érhető és részletesebben,
pontosabban van kidolgozva. A maga Észérőlaz elfogadását javasolja.

Pichler Józsefiré: A jövedetmi értékhatárok is egyértelmúbbek, ő is jónak tartja.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül _ az aláhbi rendeletethozta:

21/2003. /XII.29./ ÖkKt rendelet

Az első lakáshoz jutók tánogatásáról.
/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l
zolgáItatásról szóló |412002. lXJJ.Ig.l
rendelet módosítása.

2. napirend: Hulladékkezelési közs

Ötrt

Előadó: polgármester
Árásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./
Kérdés,hozzászőIás:

Pichler József polgármester: Az AVAR Kft közölte a2004. évi
szemétszál ítá s i díj akat. Az önkorm ány zatnak s ok v á1 a sztás i ehető
nincs, alkudni nem lehet. Ó adíj elfogadásátjavasolja.
1
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A Képviselőtesttilet egyhangúIag_ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélktil
_ az alábbi rendeletethotta:

22/2003. Dil1.29./ OkKt rendelet

A hulladékkezelési kózszolgáltatásról szőIő
Dil.19./ ÖkKt rendelet módosítása.

l
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l

2002.

/A rendeletsző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

3. napirend: Kózségi Önkormányzat2O}4. évi munkaterve.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík./

Kérdés.hozzászőlás:
Vassné Balázs Györgyi: A munkatervet megfelelőnek tartja, tartalmazza a
kötelező napirendeket, ami közben jön, stirgős feladatat, aztmég fel lehet majd
venni a napirendi pontok közé. Javasolja, hogy megfelelő időben kapják megaz
előadók _foleg a ktilsősök - a felkérésta napirendi etőterjesáésekre.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal, -

az alábbi határ ozatot hozta:

ellenszavazatnélktil_

69 12003. IXII.29.I Ö|<Kt határ

ozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete
2004. évi munkaterve
/A Munkaterv szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

4. napirend:

,,Hauser Lajos Általános Iskola és a Napközi otthonos Óvoda
kötelező eszköz- és fel szerelé si j egy zékben fo gl altak
végrehajt ásfu a Ütemterv.

Előadó: polgármester
Árásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzásző|ás:

Vassné Balázs Györgyi: Véleménye szerint atermészetvédelmiszaktanterelnre
ütemezett összeg nagyon kevés, oda legalább másfel millió forint kellene. Az
ütemtervbentervezett összeg csak a péiyénatiönrészt fedezi.Ezzel együtt tudja,
hogy az önkormányzaltöbb anyagi forrást e célra nem tud biztosítani. A magá
r észéról el fogadj a az Űtemtervet.

A képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal,
tartozkodás nélkül - az alábbi határ ozatot boúa:

_

ellenszavazat és

70/2003. (XII.29./ OkKt hatdrozat

Úrkút Község Önkormányzati Képvi selőtestülete
fenntartás ában működő Hauser Laj os Általános Iskola
és a Napközi otthonos Óvodakotelező eszköz_ és
fel szerel ési j egyzék végrehaj t ására ké szített módo sított

Ütemterv
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Felelős: polgármester
Határidő: 2008. augusztus

e

1 1
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5. napirend:
a.

l Intézményvezetői
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1

e
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Rostási Mária jegyző: Az Czirálq Károlynénak, azÁltalános Iskola
Igazgatőjának kinevezése 2004. augusztusában lejár, ezért az éwényes
jogszabályok alapj án a pá|yánatot ki kell ími.
Kér dés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal,
az alábbi határ ozatot hozta;

- ellenszavazatnélkül

71/2003. DilI.29./ ÖkKt hatórozat

Úrkút Község Önkormán y zati Képvi s előtestül ete
p áIy énatot hirdet a fenntart ás áb an műkö dő Hau s er
Lajos Általános Iskola igazgatői állására.

_
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Azigazgatőimegbízáts 5 évre szól és 2004. augusztus
1. napjától2009.július 31,. napjáig tart.
P áIy ázati fe ltéte l ek : magyar á1 l amp o l g ár ság, btintetlen
e 1őé let, fel sőfokú /e gyetemi, fői skol a il szakir ányű
pedagógusi szakkép zettség, legalább 5 év pedagógus
munkakö rben szetzett szakmai gyakorlat, pedagógus_
szakvizsgavagykőzoktatásvezetőiszakvizsga
megléte, iIL. az általános iskolában szerzet| gyakorlat
előnyt j elent. A nevelési-oktatási intézményben
p e dagó gu s -munkakörb en fennál ló, hatát o zatl an i dőre
gbízá s s al e gy i dej ű1 e g
p e dagó gu s munkakörb en történő, határ ozatl an i dőre
szóló alka]rmazás
A páIyánatnak tartalm aznia kell: a páIyázo szakmai
szó

1

ó

a\kahmazáts,

i

1

1

. a me

ónéIetrajzft ,Mintézményvezetésérevonatkozó

programot,aszak'rrtaihe|yzetelemzésreépülő
fejlesztési elképzelésekkel, 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, az összes iskolai végzettséget
igazolő oklevelek hiteles másolatát.
A p áIy ázat b enyúj tás ának határi dej e : az oktatási
Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon
belül.
A páIy ánat benyúj tásának helye : Közsé gi
Önkormány zat P o\gármester l 8409 Urkút, Rákóczi u.

4s.l

A
I

1 1

200 4. j únius
etmény : a Kö zalk almazotti törvény szerint.
pá|y ázat elbírál ás ának határi

d

$

ez

Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: 2004.január 1 0.

b.lÚj Atlantisá TérségiFejlesztési Társulás tagd1a
Pichler József polgiírmester: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy arÚi
Atlantisz TérségiFejlesztési Társulás 2004-ben atagdijat 100.Fíállamp o\gárlév szeretné emelni, hogy a Társulás megnövekedett feladatainak
eleget tudjon tenni. Először 150.- ft-ról volt szó, de a polgármesterek nem
egyeztekbele 1 50.- Ft-ba.
Kérdés,hozzászőIás:
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Mádlné Sas Anikó:Ez223.O00._ Ft-ot jelent évente. Mit kap ezért cserébe az
önkormányzat.
Pichler József polgármester: A Társulás az önkormányzatokrészére
páIy ázatokat készít,fi gyel i a páIy ázatokat.
Rostási Mária jegyző: Tudomása alapjánebben azévbenegy páIyázatot _ a
KözmunkapáIyázatot - készítettaTársulás, de az is sikertelen volt.
A helyi Polgármesteri Hivatalok által elkészítettés a Területfejlesztési
Tanácshozbenytljtott és sikeresnek nyilvánított teki és a céde páIyézatokért a
páIyázati összeg I yo-átkellett fizetn\ a Társulásnak, aki javaslattallátta eI az
ádott önkormányzatpályízatát.YéIeménye, hogy a megemelt tagdíjbőI és az
egyéb önkormányzatok által fize.tett díjakból ne csak a személyi állományt
növ e lj ék, hanem a p á|y ázatok me gi smeré s éb en, kidol go zás áb an nyúj ts anak
nagyobb segítséget.

Pichler József polgármester: A Társulás ülésénelhangzott azis, hogy a meglévő
személyi állománnyal kell dolgomi, Iétszámfejlesztés nem lesz.

A Képviselőtestület egyhangúIag_ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül_
az alébb\ határ ozatot hozta:

A Képviselőtesttilet arÚj Atlantisz TérségiFejlesztési
Társulás által megállapítou tagdijat _ 100._
Ft/államp o\gár l év - 2004 . j anuár I . napjátől elfogadj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2004. február 15.
d./ Pichler József polgármester bejelenti, hogy a helyi Labdarugó Szakosztály
írásban megkereste, hogy a Tornacsarnokban mely időpontban szeretnék
edzéseikettartani atéIiidőszakban. lLevéI szó szerinti szövege a jegyzőkönyv

mellékletétképezi.l

Mádlné Sas Anikó: A lényeg, hogy ne itközzön

az iskolai testnevelési órákkal.

Imri Zoltán: Neki is ez akérése,de a korábbi években is meg lehetett ezt oldani,
reméli az idén is.

8

A Képviselőtestiilet egyhanúla _ Mádlné kiegészítésével- tudomásul veszi a

Labdarúgó szakosztály kérését.

Több t*gy nem volt, a polgrárrnester azljlést 18.00 órakor berekesztette.
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