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Márta jegyző,

Tenk Attila képviselö

Az iilés helye: Kozséghaza - tanácskozÓ terem.
Képüselőtesttilet tagiait, és
megállapitotta hogy az iilés hatiározatképes, mert a Test{ilet 10 tagiából9 fő jelen

PfaffZsolt polgármester Koszöntötte

a

van.

Eá

kÓvetően ismertette aztilés napirendjét, melyet a Képviselőtesttilet
eryhangulag elfo gadott.
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Átahnos Iskola Igazgatőjának kozalkalm azattijogviszonya.

iL-

ElőadÓ: Pfaff Zsolt polgármester

2.lYegYes tiryek-

NApIREND TÁRGYALÁSA.:
1.

napirend: Általano s Iskola 1gazgatőjánakkoza]kalmazotti
ElöadÓ

:

j

ogviszonya-

Pfaff Zsolt polgármester

PfaffZsolt polgármester tájékoztattaa Képviselötesttiletet, hory Takács Narrdor a
Hu*o ru:o. Áta*os Iskola kinevezett tgazgatija ery Janoshazai Altalanos
Iskola igazgatőiallrísaranyujtotta bepétlyínatát,melyet elfogadtak, és 1998.
December 1. _i hatallyal kinevezté k igazgatanak, ezért kéri Urkut KÖzség
jogkor ryakorlójéú,hogy
Ónkorrnrányzat Képviselőtestti{etét, mint a kinevezési
igazgato kinevezését,és ez.zel erytitt kozalkalm azattij ogviszonyát közos
*.gógy."ésselaz onkormiárryzat 1998. November 3o.-i hatallyal sztintesse meg.
Kérdés.hozzászÓlás:
Takács Nándor: Tudja, hogy ez a hirtelentitvozása gondot fog okoni, de 6 évi
kulcskeresés utan sem tudott kozelebb férkőmi az urkutiaklroz, holott ő mindent
megtett annak érdekében,hogy befogadjak, elismerjék munkáját, ami nem volt
keves. Az oktÓberi hetyi va]asztásokon képviselőjelÖltként indult, megmérette
magáú.'és ebből a tanulságokat levonta. Tudja, hogy az iskolabffiaz átállás nem
lesz zökkenőmentes' de bizik a Testtilet megértésében,és köza]kalmazatti
jogviszonyát november 3o.-i hatállyal kozos me1ewezéssel megsztinteti.
Vassné Balazs Gyorgvi: Ma november 30. van, mégis hogy képzelte Takács
Ná"d"'' h"gy d*ó"*t.' l._vel tavozik. Munkakorével kapcsolatos átadás_átvétel
megvolt, ha kérésétteliesiti a TestÍilet, mikor lesz meg?
TuJomásara jutott az is, hogy december 3l.-ve1Takács Nandorné is eltávozik, ő
jiir most felsőfoku sziámitiístechnikai képzésre,melyetaz Ónkormiínyzat
finansziroz. Tanulmínyt szerzi5dést kotött-e vele a munkriltatÓ? Ha elmegy ilyen
rÓvid időn beltil a pótlasa is gondot jelenthet.'
Takács Nándor: Az átadas-átvételnélkÍilonösebb gondot nem 1át, mivel az
is*sitűrelyettes mindenről tudott, naryon sok mindent (l végzett. A beszámolók,
szabáúyzatokkészitésénélazigazgaÍÓhelyettesselmindigegyeztetett.
Tanulmanyi szerződést nem kÓtött, mivel szabadságot sem vett igénybe Takács
Nandonré, és a képzésfinanszirozásaÍűlamipénzböl valósult meg'

-3 *
Czirak'v Krárolyné:Az rátadas_átvétellelkapcsolatban gondot nem lát ő sem.
Takács Narrdor irait Pfening Jarrosné fogja átvenni óraadóként, aki már az elmult
tanévben is tanitotta ÓraadÓként a tÓrténelmet, sziímitástechnikai szakember
akabmazása is folyamatban van. Tehát itt sem lát kiilönosebb gondot.
Szücs Péter: Takács Nandor 6 éve van itt Urkuton,tette a munkáját. Aki elakar
távomi az e|őbb_utóbb ug]ris elmery' Az önkormányzat se gÓrditsen akadiílyt,
kérésénekmegfelelően közös megeryezéssel menjen el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - g szavazattal'- ellenszavazat nélktil - az alábbi
határozatot hoáa:

(q
Úrkut Község Ónkormányzati
Képüselőtesttilete 1998. November 3o._i
hatríllyal kÖzos megeryezés alapjrán
megsztinteti Takács Nandor iskola
igazgatői kÓzalkalmazotti j o gvis zony át.
Felelős: polgármester
Határidő: azannal.

Takács Nandor és Takács Nandorné 6 éves
**mjat. Elmondja, hogy az kányitása alatt lévő idószakban voltak ütiák,
osszettizések, de tevékenys ége alattaz iskola szalarrailag, anyagialg gyarapodott.
Eá megköszöni,, és új munka}relyén jó munkát kivan.

FfaffZsolt polgiírmester: Megköszöni

Ezzelegyidejtiúeg a Testtiletnek dÓntenie kell arról is, hory azigazgatói iíllásra
1g1tltptúitp1at eljrárás befejeződéséig kit bizzanrfie1aziskola pedagÓgusai köztil
azígazgatÓi feladatok ellátásával. Szeretné javasolni, hory e feladat ellátásiára a
*o*tu'i igazgatő-helyettest' Czkéky Karolynét kellene megbirni, mivel ő
dolgozott Szorosan aigazgatómelleff, iw afolyamatban lévő tiryeket,
feladatokat is tovább tudná vinni, va]amint meg kell hirdetni azigazgatői állást is,
minél előbb. Jogszabiály alapj rín a pa|y ár-ai elj rárás elökészitéséreés
lefolytatas ára a jegyzö j ogosult
Javasolj4 hogy uit*y*utminél előbb kertiljon meghirdetésre,hogy azál1ás1999.
Marcius l. napjától betÓltésre kertiljÓn.
Kérdés-hozzászÓlás:

-

l-{*

Klein Zaltánná. Cffi áw Karolyné igazgatői megbiásával eryetért . A

kiirásávat kapcsolatban kiviáncsi az iskola véleményére.Mia jÓ,
iskolanak?

a

páűy ázat

jobb az

Lmt'rZahtÍn:Az iskolai munka érdekében,a pedagÓgusok megnyugtatasa
erdekében apályár-atot minél elöbb ki kellirni, és minél közelebbi határidővel.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 9

szavaz-attal,- ellenszavaz-atnélktil

' az alábbi

határozatatbozta:

6c
Úrkut Község Ónkomriinyzati
KépviselötestiiLlete 1998. December l.-i
hatallyat az ÚrkítiHauser Lajos Átalanos
Iskola igazgatői feladatainak ellátrísával
Cz1Í át<:, Karolynét birua meg, az á{taláno s
iskola igazgatői állrás betriltéséreirányulő
péúyáz:att eljrárás befejeződéséig' ill. a2 tú
tgazgatő kinevezé sé éig.

Felelös: polgármester, jegyző
Hataridő: azonnal

A Képviselőtesttilery eryhangulag

-

9 sravazattal,- ellenszavazat nélkÍil- az

a]ábbi hatfu ozatot hozta:
6t

Úrkut KÖzség Ónkormiányzati
Képüselőtesttilete az Úrkuti Hauser Lajos
Altalanos Iskola igazgatőí allás betoltésére
páűyÍla;atot hirdet.
? Íly áuatt feltételek : szakiriínyu felsőfoku
iskola végzettésszakképzettés, legalább 5
év pedagógus munkak0rben szerzett
szalonai ryakorlat.
A páúyinatokat lszakmai életrajz,
intézményvezetésrevonatkozó program, 3
hÓnapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyitvrány, képesitéstigazoli
okmiinyok/ Úrkut KÖzség

s
Polgármesterénsk kérjtik benyujtani / 84or9
Úrkut, Rakóczi u. 45.l a megielenéstől
számitott 30 napon beliil.
A vezetői megbizás L999- Miírcius l'-től
számitott 5 tanévre szól.
Szolgalati lakás biztositott, illefrnény a
ktjzakalmazotti torvény szerint.
Felelős : polgármester,
Hatráridő: azonnal.

j

-

egyző

2.l Yegyes ügyek.

PfaffZsolt polgármester: Tenk Attila szÓbeli kérelemmelfordult az

onkormanv" uthor, hogy a Belfegorban lévö butorok tÍr oláséna bizto sitson
helyiségeiaz onkormanyzat,mígazátalak'ttás tart. Az önkormiÍrryzafuak eryedtil
a trilajdonában lévő naryh az éryűercben van egy helyiség melyet e célra lehetre
hasarrálni.Javasolja ezlkérelmezőrészéte. téritésmentesen1999. Aprilis 3o._ig
atengedni.

A Képüselőtesttil0et eryhangulag

-

9 szavazattal,- ellenszavazat nélkiil_ az alábbi

hatírozatot hoáa:

tőn rr.

lxI.3o.lÖlrt. sz.hatÍrazat

Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete a tulajdonában lévő Úrkut,
Csokonai u. 1. sz. alatti éptilet volt kondicionáló termét Tenk Attila, Urkut,
Májusl tér 6. Sz. alatti lakos részéretéritésmentesen,1999. Április 3o.-ig,
butorok tarolása céljából hasmálatra átadja.
Felelős : polgárnreter,
Hataridő: azonnal.

Vassné Balazs Görgyi: Ké/- azonkormányzat segitségétabban, hogy az Ajkaról,
r+jo órakor induliúrkútiautóbusz mellé egy kisegitő járatota Volan inditson,
mivel az olyanzsufolt, hogy nagyon sokat lemaradnak'

Lisztes Győzö: A régi TesttiLlet fogadta el a köaertiletekről szólÓ rendeletet.
Szeretné fudni, hogy annak végrehajtása hol tart? Véleménye,hory a
takarékszovetkezet előui köáertiLleten rendszeresen parkoli nagy teherautó
jogszertien parkol_e ott, mert véleményeszerint a biztonságos közlekedés
akadályozza.

("

-"

jrán'i azajk'at
PfaffZsolt polgiírmester: Vassné kérésénekmegfelelően el fog
Volannál az tiggyel kapcsolatban.
A rendelet vegrenajusa folyarratban van. Tobben kaptak felszólitast, a
kÓztertileten 1évö épitésitormelék, stb haüáridőhöz kotott elrakásához.
dijat kell
Ame,nnyib en ezne,m tÖrténik meg' ury ha lehetséges köáertiüetroglalási
fizetni, ha nem szabálysértés.
A teherautÓ parkolrísávat kapcsolatban megvizsgálja a Hivatal azigyet' azt
követően tájékoáatja a Testtiletet.

Több tárgy nem volt, a polgrármester az

tiüést 18.30. órakor berekesáette'
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