
Kö rs é gj o n kormóny zat Képvis előte st ül ete
8409 Urkút Rúkóczi u.45. TeI.: 88/230-003.
Szdm:130-5/2009.

JEGYZOKONYV

Készült: Úrkút Község Önkormán yzati Képviselőtestülete 2Oo9 . április 6.-
án (hétőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Dr. Dőczy Mariann képviselő
Farkas István,
Imri ZoItán,
Lipp Jőzsefné,

Zsebeházy Károlyné

képviselők

Távolmaradását beielentette: Lisztes Győző, ifi .obermayer Miklós, Vassné
B alá'zs Györgyi képvi s elők,

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Rieger Tibor pblgármester köszöntötte a megjelenteket és megáll apította,hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjábó|7 rojelen van.

Eá követően ismert ette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag-9
igen szav azattal, - e 1 l en sz av azat néIkul - e 1 fo gadott.

Napirend: 1.) A sportról szőIő rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási Mátria jegyző

2.) Vegyes ügyek.

a. ) Úrkút Község Önkorr nán y zata tulaj donában lévő sportöltöző
és sportc sarnok felúj ításár a pály ázat
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Előadó: Rostási Maria jegyző

b. ) Óvo dav e zetői áI|ásr a p áIy ázők me ghal l g atásáútoz
bizottságlétrehozása.

Előadó: Rostási Mátria jegyző

NAPIREND TARGYALASA:

I.NAPIREND: A sportról szőlőrendelet-t ervezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászőlás:

Rostási Mária jegyző: A rendeletet kötelező jelleggel 10 ezernéI nagyobb
települési önkormányzatoh.nakkellett készíteni, azonban a sportlétesítmények
felújításárakiírtpályánaton előnyt jelent,ha van ilyen rendelet a kisebb
l é lekszámú te lepülé sek önkorm ány zatánáI is.

Rieger Tibor polgármester: A jegyzőáltal elkés zítettsportrendeletben szerepel
mindaz, amit az erről szőlő törvény is előír, és amit helyileg meg lehet oldani.

Pichler Józsefné: Javasolja a rendelet elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangiilag - 7 igen szavazattal, ellensz avazat nélkiil - az
alábbi rendeletet hoila:

6/2009. (IV.7.) ÖkKt rendelet

A sportról szóló helyi rendelet

(A rendelet szo szerinti szövege a jegyzókönyv
mellékletétképezi.)

2.) Vegyes ügyek.
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a. ) Úrkút Község Önkormán y zata tulaj donában lévő sportöltöző
é s sportc s arnok felujítására p áIy azat.

Előadó: Rostási Métria jegyző

(Felúj ítási programot, Együttműködési megállapodást a képviselők előre,
írásban megkapták.)

Rostási Mária jegyző: Szóbeli tájékoilatőjábanelmondta, hogy a helyi
önkorm ány zatok fenntartás áb an 1 évő sp ortl éte s ítmények fe l új ítá s ának
támogatására ÖM rendelet jelent meg. Az önkormányzattulajdonában Van a
sporttelep (sportpá1ya+ö1töZő), és a sportcsarnok. Térítésmentesen hasrcláIja a
sporttelepet az Urkrit Sk, a sportcsarnokot az önkormányzatmúkodteti.
A kiírás szerint páIyátzni csak akkor lehet, ha az önkormányzatrendelkezik
sportfejlesztési koncepcióval- amely a múlt testületi ülésen került elfogadásra -

' 
valamint bizonyítani tudja, hogy a sporttámogatás a2009 évben is legalább

annyi, mint az előző évben volt, valamint a sportlétesítményeket 5 évig eredeti
rendeltetésüknek megfelelő en használj ák és nem idegenítik el.
További követelmény, hogy az adott létesítményre vonatkozőanvan felújítási
és hasznosítási terv (összefoglaló néven Felújítási program).
ApáIyánaton legalább annyi összeg nyerhető, amennyit az önkormányzat
bizony itottan támo gatásként ad a sportfel adatok ellátásár a.

Kérdés. hozzászólás:

Farkas István: Véleménye szerint mindkét intézményre elkell készíteni a
pályázatot. Mennyi pontosan azaz összeg, amivel azideiévbenaz
önkormányzattámogatJa a sportot? Eddig nem volt apályagondnok, amit
nagyon jó ötletnek tart.

Rostási Mária iegyző: A sport támogatására aköltségvetésben 2.250 e/Ft van
terltezve, elthezjön még akozcéIűfoglalkoztatottpályagondnok bére, 880 e/Ft.
Aztmég nem tudja, hogy a sportcsarnok működtetésére fordított önkormányzati
pénzt hogy lehet, egyáltalánbe lehet e számítani apáIyázatnáI. Ennek utána kell
néznie.

Rieger Tibor polgármester: Mindenképp meg kell próbálkozni apáIyátzással,
árajánlatot a felújítási munkáIatot<ra már kapott aHivatal'

A Képviselőtestület egyhangiilag-7 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül -
az alábbi határ ozatot hozta;
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zl t2009. (lv .6.\ ol<l<t natározat

Úrkút Közs é g Önkormány zati Képvi s e 1 őte stül ete
vállalja, hogy a tulajdonában lévő (a 37I hrsz-on
elhelyezkedő ) sporttelep
(sportpály a+ öItoző+wc -k, c íme : 8 4 09 Úrkut,
Hősok u.), és a sportcsarnok (8409 Úrkút,
Rákóczi u. 4L ) a 1 512009. (III.17.) ÖM rendelet
5. $. (3) bekezdés d) pontja alapján 5 évig eredeti
rendeltetésének megfelelően haszno sítj a, a
feladatellátási helyet 5 évig nem szi'inteti meg,
illetve nem adja át azintézményi fenntartői jogát
nem állami fenntartő részére.
Felelős: polgármester
Hatátridő: azonnal

A Képviselőtestülete egyhangulag-7 igenszavazattal, - ellenszavazatnélkül -
az alábbi határ ozatot hozta:

22 12009. (IY .6.) o|<Kt határozat

Úrkút Kö z s é g Önkormány zati Képvi s e l őte stül e te
az önkormányzat és azÚrkút SK közötti - e
hatátr o zat me 1 1 ékl et ét kép ező _ E gyüttműkö dé s i
megállapodást elfogadj a.

Felelős: polgármester
Határidó: folyamatos

c. ) Óvodavezetői állás r a páIy ázó meghal lgatásálhoz
b i zotts ág létr eho zása.

Előadó: Rostási }idátria jegyző

Rostási Mária jegyző: Szóbeli tájékortatőjában elmondja, hogy a2009. január
1.-én hatályba lépett módosított Kjt 20lA $. (6) bekezdése alapján a magasabb
vezetői megbízásra a páIyázatihatáridő lejartát követő 2I napon belül a
megbizási jogkör gyakorlój a' vagy a képviselőtestület legalább 3 tagu az adott
munkakör betöltésére irányulő szakértelemmelrendelkező bizottságothozlétre,
amely apáIyazőt ahatáridőn belül meghallgatja. A meghallgatás során a
Bizottság írásos véleményét mérlegelve, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
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Rieger Tibor polgármester: Javasolja Vassné Balé.zs Györgyi képviselőt, aki
tudomása szerint kózoktatási szakértőként is működik, Molnárné Tischer
Mariann pedagógust, Nemes Zoltánné óvodapedagógust és Freund Antalnét a
bizottságtagjaként.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkÍil _
az alábbi határ ozatot hoila:

A Képviselőtestület óvodave zetői áIlásra
p áIy aző me ghal 1 g atásár a
aza|ábbitagokbóláIlőbizottságothozzalétre:
Vassné Balázs Györgyi pedagógus, közoktatási
szakértő, Neme s Zo|tánné óvodapedagó gus,
Molnárné Titscher Mariann pedagógus és Freund
Antalné.

Felelős : polgárme ster, jegyző
Határidő: azonnal

Több tfugynem volt, a polgármester aztilés 18.30 órakor berekesztette.

kmft.'LL
Rieger Tibor
polgármester

{rt

rib?,}svá,if;t' -
jegyző

thatározat


