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Készült: Úrkút Község ÖnkormrányzatiKépviselőtestülete2006.augusáus 28-arl
(hétfiin) du. 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,
ImtiZoltán,
Kökönyei Edit'
Mádlné Sas Anikó,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Vassné Baléus Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette: Rieger Tibor alpolgrírmester, Kocsó Jiínosné és Pichler
Józsefné képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mríria jegyző
Tróbertné Klein Beátaisk. ig.

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította' hogy azi1lés
batétrozatképes, mert a Testület 10 tagiából 7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag_7 igen
szav azattal' - ellenszavaz at nélkül elfo gadott.

NAPIREND: 1.) Közoktatási törvény módosítasából eredő feladatok 2006. szeptember 1.
Napjától.

Előadó: Pichler József polgármester

Pichler József polgrírmester: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy 2006. szeptember 1.
napjától változik aközokatási törvény, mely alapjan a munkáltató elrendelheti, hogy a
pedagógus a rendes munkaidején belül külön díjazás nélkül, aráirányadó kötelező orájaná|
hetente 2 &ával többet tanítson. A jogszabály azt is rögzíti, hogy erre akkor kerülhet sor, ha
egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanóriín kí\,tili foglalkozás megtartása érdekében
szükség vanrá.
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Javasolja a Testtiletnek, hogy a törvénybenrogzítettek szerint az önkormányzat
fenntartásában működő általános iskolában is kerüljön ez bevezetésre.

Kérdés.hozzászőlás:

Kökönyei Edit: Mi tartozik a tanórrín kíViili foglalkozás és azegyéni foglalkozás körébe? A
szabadidő s fo glalkozást tudj a.

Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Az egyéni foglalkozás pl. a korrepetálás, atanőrénkíviili
foglalkozáshoztartoznak a szakkörök, a sportok, diiáknap, versenyek, stb.
Nagyon nehéznek tartja ennek a bevezetését, de ezzel egyidejűleg elmondja, hogy a
Képviselőtestület döntését elfogadj a.

Molnámé Titscher Marianna isk.ig.h.: Az elmondottak bevezetésére nem tapsolnak, de
tudomásul fogiák venni, mert ezplussz munkát jelent a pedagógusnak. Tulajdonképpen a
pedagógus kötelező őtaszáma emelve lesz.

Vassné Balazs Györgyi: Ez így igaz, mert ez tulajdonképpen bércsökkenést eredményez.
Azonban el kell mondani aú.is, hogy a 2006l2007-es tanévben 9 tanulót vittek el, ezzel igy
tanuló i létszámc sökkené st eredménye zett, mely miatt az önkormany zatnak a normatíva
csökkenés miatt 1 millió forintot vissza kell Íizetni, ami nem kis pénz.
Lehet tudni, hogy miért vitték el ezeket a tanulókat?

Tróbertné Klein Beáta: 4 fot a 6 osztályos gimibe iratták Ajkán, 4 fő felzétkőúatő oktatásba
vesz részt Zircen és 1 fő elköltözött.

Vassné Balrízs Györgvi: Ez azt jelerÍi, hogy a tehetséges gyerekeket a szülők Nátrraviszik.
Miért? Mit tesz az iskola, hogy eztkivédje?

Imri Zoltén: Elmondja, hogy a túlkoros, nevelhetetlen gyerekek miatt is elvítték a szúlők a
gyerkeket. Az igazgató a tanévnyitón _ Nevelőtestületi ülésen _ azt monda, hogy a
pedagógusoknak is meg kelltenni mindent annak érdekében, hogy a tanulók itt maradjanak.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatéltozatothozta:

42 t200 6. NIII.2&.\ Öl<Kt határ ozat

'A 
Képviselőtestület a fewÍartásában műkcidő Hauser

Lajos Altaliínos Iskolában 2006. szeptember 1 napjától elrendeli
aközol<tatásról szóló 1993. évi LxXx. törvény módosításáról
szólő 2006. évi LXXI. Törvény 18. (8) bekezdésére való
hivatkozás sal a 200 6 l 200 7-es tanévre vonatkozóan,,,ho gy a
pedagógus _ rendes munkaidőn beliil, munkaköri feladatként,
külön díjazás nélkül a munkakörére, beosztásána megállapított
kötelező óiánál többet tanítson. .." a jogszabályban
me ghatér o zottak alapj an.

Felelős. Polgrírmester
Hataridő: 2006. szeptember 1.



,i
\

Több tárgy netn volt, a polgrírmestsr aziilést 17.00 órakor berekesztette.

"?HHPolgárrrester 
I

Kmft.^ I IQo c{ro.-t tuo*
Rostási Mríria
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