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Kö z,s égi onkormúny zat Képvis e lőtest iilete
8409 Úrkút Rókóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.

Szúm: }6|j/2008.

JEGYZorÖNyv

Készüli : Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete 200 8. február 25 .' én

(hétfőn) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefiré alpolgármester
Dr.Dőczy Mariann
Imri Zoltén
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Zsebeháry Károlyné
képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Távolmaradását beielentette: Farkas István, Vassné Balá.zs Györgyi
képviselők

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
azúIéshatározatképes, mert a Testület 10 tagiából 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8

I g en s zav azaflal, - e 1 1 en szav azat néIkúl _ e l fo g adott.

NAPIREND: 1.) A szociális igazgatásról és aszociáIis ellátásokról szóló
612007. (III.29.) Ötrt rendelet módosítása - rendelet-tervezet.

Előadó: jegyző
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2 .) U rktt Közs é g szenrtyv ízcsatotnázásáűto z és a szewty v íz-
tisúítő te l ep ép íté s éve l kap c s o 1 ato s p áLy ázat -

Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:

a.) Polgármesteri tájékoilató a két ülés között történtekről.

E'lőadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester: Szőbelitájékoilatőjában elmondta, hogy lezánilt az

önkormányzat áItal GubiczánéYizi Judit volt óvodai alkalmazot,
élelmezésvezető ellen indított büntetőelj árás. Ajogerő bírói ítélet alapján egy év

börtönbüntetést kapott, melyet két évre felftggesztett abíróság.

Sajnos van még egy per folyamatban, melyet Cserhalmi Erika indított az

álialános iskola igazgatőja. mint munkáltató ellen, a végkielégítés ügyében.

Kérdés,hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Konkrétabban a Cserhalmi per mit takar?

Rostási Mária j e gyző : A Képviselőtestület által meghatározott pedagógus

Iétszámleépítésbe az áIta\ános iskola igazgatőja, mint munkáltatói döntés a|apján

Cserhalmi Erikának lett megszüntetve a pedagógus közalkalmazotti
jogviszonya. A hatályos jogszabáIyok , valamint nevezett munkajogi iratai

aIapjánlett megállapítva a felmentési idő, és a végkielégítés. Mivel Cserhalmi
Erika közalkalmazottijogviszonya az áItalános iskolában nem áthelyezéssel jött

létre, ezért a végkielégítésre járó illetménye csak az úrkúti általános iskolában

fennálló közalkalmazottijogviszonya aIapján kerülhetett megállapításra- 4
hónapra. Azonban ebbe a volt munkavállaló nem nyygodott bele, mert arra

hivatkozott, hogy mielőbb az e\őző munkahelyérőIÚrkútra jött, őt áthelyezéssel

kérte ki az akkori vo\t igazgatő. A levelezési iratok alapján ez így is van,

azonbana volt munkáltató _ balatonalmádi óvoda _ aközaIkaLmazotti
j o gviszony me gszüntetési dokumentumban közös megegy ezéssel sziintette meg

Cserhalmi Erika jogviszonyát, melyet nevezett aláírt.

Lipp Józsefné: E,il. azErika mikor vette észre?

Rostási Mária jegyző: A képviselőtestület döntése alétszámleépítésrőljanuárban
született, az iskola igazgatőja aköza\kalmazottijogviszony felmentéssel való

megsztintetésére a iratokat februárban készített el és adta át az illetékes
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munkavállalónak, Cserhalmi Erika akkor fellebbezéssel nem élt, azonbanjúlius

hónapban bírósághoz fordult.

Pichler Józsefné: Amennyiben a dolgozó megnyeri apert, mit jelent az az

önkormányzatranézve?

Rostási Mária jegyző: Akkor plussz 4hőnapraeső végkielégítést és kamatait

keIl me gfi zetnie az önkorm ány zatnak.

A Képvise1őtestület a polgármester Jelentését egyhangúLag_ 8 igen szavazattal,

- ellenszav azat néIk'j.l _ elfogadta.

N,q.prRENo rÁncyal,Ása :

I.NAPIREND: A szociális igazgatásról és a szoc\áIis ellátásokról szóló

612007. (III.29.) Ötrt rendelet módosítása _ rendelet-tervezet.

Előadó: jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak')

Kérdés.hozzászőIás:

Dr. Dóc4v Mariann: Véleménye az,hogy a szociáIis törvény is egyre

b*y"l''t"bbá i"úit , képtelenség hosszabb távon úgy dolgozni,hogy váItonatás

ne 1egyen. Nem örü1 annak, hogy aháziorvosnak kell kiadnia az étkezéshez az

igazi|-ásokat, de megérti hogy valamilyen módon szabáLyozni kell, és talán ez a

legjobb. A módosítást javasolja elfogadni.

A Képviselőtestület egyhangúan - 8 igen szavazatal, - ellenszavazatnélkül- az

alábbi rendeletet hozta:

2/2008. 0I.26.) ÖkKt rendelet

A szociális ígazgatásról és a szociális
ellátásokról izóló 612007. (IIL29.) Öt<t<t rendelet

módosítása.

(A reirdel et sző szerinti szövege a jegyzőkönyv

mellékletét képezi.)



2.napirend: Úrkút Kozség szennyvízcsatomázásáúloz és a szenrtyvíz-
tisztítő te l ep ép íté sév e 1 kap c s o 1 ato s p ály ázat.

Előadó: polgármester

Rieger Tibor polgármester: Tájékoúatja a Képviselőtestületet, hogy elkészült a
szennyvízcsatoma és a szennyvíztisztítő telep beruhénással kapcsolatos keop
pályázat első fordu\őja. Az első fordu\ő pályazata alapján 2.484.000.- Ft-os
saját erőt kell biztosítani a 2008. évi költségvetésben.

Pichler Józsefné: A képviselők rendelkezésére bocsájtott projekt előkészítési
kimutatás a\apjánmegvalósíthatósági tanulmányt is kellkészíteni. Ez eddig nem
volt meg? Véleménye szerint a nyilvánosság biáosítása, és a
proj ektmenedzsment szervet költségeire tervezett pénzósszeg nagyon sok.

Rieger Tibor polgármester: Ahogy a kimutatásban is szerepel, a
megvalósíthatósági tanulmánynak részletesnek kell lennie, és társulnia kell a
költség-h aszon elemzé s se I. Ezek nem voltak eddig meg.
Apályázat elég bonyolult, nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni. A
páIyánatkészítővel- Beszt kft _ polgármester, jegyző folyamatosan tartotta a
kapcsolatot.

obermayer Miklós: Mi van akkor, ha az I. forduló páIyázata nyer' de a II.

fordulóé nem.

Rieger Tibor polgármester: Ő f"ltét.l ezi,hogy az a páIyázat arlelyik az|.
fordulóba nyer' a II._ik fordulóban is nyernie kell, mert szerinte ez így reális.

obermayer Miklós: Mi van akkor, ha a második fordu|ő páIyázataugyan nyer'
de nem annyit, amennyire az önkormányzat számít.

Rieeer Tibor polgármester: Akkor úja kell gondolni a beruházást, hogy
e gy á|talán me gv al ó sulj o n- e.

Sok ilyen zavaro tényező van, azonban ettől még pályázni kell.

A Képviselőtesttrlet egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkÍ'il-
az alábbi határ ozatot hozta:



Több tárgy nem volt, a polgármester azúIést 18.00 órakor berekesztette.
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13/2008. (II.25.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormány zatánakKépviselőtesttilete
e\határozta Úrkút községben a szennyvízháIőzat és

szennyv íztis^ítő te 1 ep ép íté s ét.

Aberuházás teljes (bruttó) költsége: 699.I45.200.- Ft,

melyhez a Környezet és Energia operatív Program
(KEOP) által ,,KEOP _ t.2.0 Szennyvízelvezetés és

tisrtrtás kétfordul ó s pály ázati konstrukc i ób an
megvalósítandó proj ektek támogatásárd' címmel kiírt
p á|y áuati forrás igénylé sé t határ ozza eI.

A Képviselőtestület,,Úrkút községben
szennyvizháIőzatésszennyvízisrtft őtelepépítése''
címmel, fenti pály ázat első fordulój ának
benffitásához sztikséges saját fonásként 2.484.000. Ft-
ot _ a beruhénási adatlap szerinti ütemezésben _ a
2008. évi költségvetési rendeletében biztosítj a.

Felelős : Rieger Tibor polgármester
Hatátridő : 2008. március 5.

Jegyzo


