
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szám:122  /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január  24.-én                        
                (hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester

             Somogyi Imréné alpolgármester  
              Dr. Dóczy Mariann            
             Farkas István,                                              
             Lisztes Győző  
             Nagy Szabina
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

                                                     
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a Testület 7 tagjából mind a 7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 7 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:  1.)Hauser Lajos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata és
                             a Házirendjének módosítása.

                             Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató

                         2.) Tájékoztató a helyi Sportkör működéséről, különös tekintettel a 
                               2010 évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
   
                              Előadó: Tenk Csaba SK elnöke

                         3.) Tájékoztató a Teke-klub működéséről, különös tekintettel az 
                               önkormányzati támogatás felhasználására.

                               Előadó: Fehér Szabolcs elnök

                         4.) Közösségi Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve.

Előadó: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és programszervező   

                         3.)  Vegyes ügyek.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között végzett feladatairól.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli kiegészítésként  a 4. ponthoz kapcsolódóan tájékoztatja 
a Képviselőtestületet, hogy az árajánlatok az óvoda fűtésrendszerének felülvizsgálatához 
kapcsolódóan megérkeztek, ezeket másolta és a képviselők részére átadta. Mivel ő nem 
rendelkezik megfelelő műszaki képzettséggel, kéri Farkas Istvánt és Lisztes Győzőt, hogy az 
ajánlatokat tanulmányozzák át  és tájékoztassák az eredményről. A 8. pont kiegészítéseként 
elmondta, hogy a Társulási Megállapodás-tervezet a Társulás Munkaszervezete által még 
módosításra vár, elképzelhető, hogy az idő rövidsége miatt, rendkívüli testületi ülésen kell 
majd azt megvitatni. A 9. pontnál a volt kultúrház eladásáról a jegyző beszélt az eladóval, 
ezért felkéri, azt mondja el.

Rostási Mária jegyző: A telefonbeszélgetés lényege, amennyiben az önkormányzatot 
érdekelné a kultúr ház visszavásárlása, a vételárat csökkentené

Farkas István:  Miért venné vissza az ingatlant, ha egyszer már eladta az önkormányzat.

Fülöp Zoltánné polgármester: A helyi újság kiadásával kapcsolatban az interneten utána 
nézett, milyen formában lehetne kiadni, mennyibe kerülne. A költség attól függ, hogy havonta
vagy negyedévente jelenne-e meg az újság.

Pichler Józsefné: Szerinte elégséges lenne a negyedévente való megjelentetés.

Rostási Mária jegyző: Az új  Média törvény tükrében egy újság megjelentetése  pontos 
előkészítést igényel nemcsak jogilag, hanem pénzügyi szempontból is.

Somogyi Imréné: Nagyon irigyli azokat a településeket, ahol már régóta van az 
önkormányzatnak ilyen újsága. Elképzelése szerint akár havonta is meg lehetne tölteni 
tartalommal, mert  a falu lakói is írhatnának cikkeket. Véleménye szerint rugalmasabban kell 
kezelni ezeket a dolgokat.

Fülöp Zoltánné polgármester: Láng György Géza újságíróval történt megbeszélése alapján a 
havi 30 e/Ft körüli összeg elégséges lenne az újság kiadására.
Ezt követően kéri, aki a szóbeli kiegészítéssel együtt az írásbeli előterjesztése el tudja fogadni,
az szavazzon.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri
tájékoztatót elfogadta.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. napirend: Hauser Lajos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
és a Házirendjének módosítása.

   Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról is, hogy 
nemcsak azzal egészítették ki a Házirendet, amit a vizsgálat kért, hanem pl. leszabályozták azt
is, hogy a mulasztások milyen formában lehet igazolni, hogy az iskolai szabályzatokat már az 
iskola honlapján is meg lehet nézni.

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület  egyhangúlag, - 7 igen szavazattal,  - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

1/2011. (I.24.) ÖkKt határozat

1.) Úrkút Község  Önkormányzati Képviselő-testülete az önkor-
mányzat fenntartásában működő  Hauser Lajos Általános Iskola
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát  és  módosított
Házirendjét (mindkettőt egységes szerkezetben) jóváhagyja.

2.)  A Képviselőtestület  felhívja  az  intézmény  vezetőjének  fi-
gyelmét,  hogy az intézmény működését  meghatározó alapvető
dokumentum közzétételéről a közoktatásról szóló 1993. évi LX-
XIX. törvény 40.§ (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
gondoskodjon.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős  :  iskola igazgatója

2.napriend: Tájékoztató a helyi Sportkör működéséről, különös tekintettel a 
                      2010 évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
   
                      Előadó: Vágfalvi Norbert SK elnökségi tag

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné: A  2010 évi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolást el tudja 
fogadni, azonban a 2011 évre vonatkozó 4.200 e/Ft-os kérelem eléggé mellbe ütötte.
A 2 millió forintos támogatás is azért alakult így, mert korábban a költségvetésben lévő 
támogatáshoz minden évben rendkívüli támogatás kért az SK, először 200 e/Ft-ot, aztán 400 
e/FT-ot, végül az össz támogatás 2 millió forintra jött ki, és ezért már a költségvetés 
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készítésekor tervezésre került ez a 2 millió forint.
Hogy melyik önkormányzat mennyire támogatja adott településen a sportot, véleménye 
szerint az mindig attól függ, milyen az önkormányzat adott évi költségvetése.  

Vágfalvi Norbert Úrkút SK: A 4.200 e/Ft-os önkormányzati támogatás az SK részéről kérés, 
azonban el kell mondani, hogy nagyon sok, alacsonyabb osztályban játszó csapatot jobban 
támogatja az önkormányzat. Az SK szeretné az öltözőt felújítani, amihez szintén pénz kell.

Pichler Józsefné: Az öltöző felújításához biztosan van pályázat.

Vágfalvi Norbert: Igen van, szeretne is az SK pályázni, ki akar használni minden ilyen 
pályázati lehetőséget.

Pichler Józsefné: Nagyon soknak találja a 4.200 e/Ft-ot, ennyit nem bírna el véleménye 
szerint az önkormányzat költségvetése.
A belépő díjaknál ¼-el elmaradt, mint amit remélt az SK.

Vágfalvi Norbert: Amikor pl. Balatonfüreddel játszott a csapat nagyon sokan látogatták a 
mérkőzéseket, azonban amikor nem tétmérkőzések vannak, kevesebb a látogató.

Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint az Úrkút SK jól működik, a támogatási 
igénye költségvetés függő.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot  hozta:

2/2011. (I.24.) ÖkKt határozat

                                                   A Képviselőtestület az Úrkút Sk  működéséről szóló 2010 évi 
                                                   tájékoztatóját, különös tekintettel az önkormányzati támogatás
                                                   elszámolására vonatkozóan elfogadja.

                                                   Felelős: polgármester
                                                   Határidő: azonnal

3.napirend: Tájékoztató a Teke-klub működéséről, különös tekintettel az 
                     önkormányzati támogatás felhasználására.

                     Előadó: Fehér Szabolcs elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Dr Dóczy Mariann: Mi lenne az a kis mértékű emelés, amit a tájékoztatóban írnak?
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Fehér Szabolcs elnök: Ők már örülnének a + 50 e/Ft-nak is.

Lisztes Győző: Hány néző szokott lenne egy-egy tekemérkőzésen?

Fehér Szabolcs elnök: Sajnos az Egyesület által bérelt tekehelyiség nem nagy, sok néző nem 
fér el, kb 25-30 fő. A tekecsapat különben is sokszor idegenben – főleg Győrött, Sopronban – 
szokott játszani,oda pedig úrkúti nézők nem is tudnának eljönni.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:

3/2011. (I.24.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a Teke-klub Egyesület  működéséről szóló   
2010 évi tájékoztatóját, különös tekintettel az önkormányzati 
támogatás  elszámolására vonatkozóan elfogadja.

                                                   Felelős: polgármester
                                                   Határidő: azonnal

4.napirend: Közösségi Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve.

                     Előadó: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és programszervező        

(A Munkatervet a képviselők előre, írásban megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:                

Pichler Józsefné: Neki elsőként az jött le a 2011. évi munkatervvel kapcsolatban, ha azt 2 
oldalra lehet leírni, az régen rossz..

Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és programszervező: Igazából háromszorosa lesz, 
mint ami le van írva a munkatervbe. Elhiszi, hogy ez így, ahogy van, úgy tűnik, hogy kevés.

Fülöp Zoltánné polgármester: A Tavasz, ami februártól-júniusig van jelölve, mivel a február 
már elég közeli időpont, konkrétan mit szervezett Tihanyiné?

Tihanyiné O. Zsuzsanna: A Fotókiállítás megbeszélés alatt van, a kézműves alkotódélutánt 
hirdetik felnőtteknek és gyerekeknek is. 

Pichler Józsefné: Újra megállapította,hogy a közösségi házban a programok, rendezvények 
teljesen függetlenek Tihanyinétól, mivel nem ő szervezi, hanem az iskola, óvoda, kisebbségi 
önkormányzat, stb. 

Tihanyiné O. Zsuzsanna: Belátja, hogy a programszervezés a gyengéje, de próbálkozik, attól 
függetlenül, hogy nem az ő szakterülete. 

Fülöp Zoltánné polgármester: A lényeg, hogy a Munkatervből nem a Tihanyiné 
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programszervező készsége domborodik ki.
Kéri szavazzanak, akik el tudják fogadni a Munkatervet 2011 évre vonatkozóan.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal,  2 nem szavazattal (Farkas István, Pichler Józsefné) az
alábbi határozatot hozta:

4/2011. (I.24.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a Közösségi Ház és Könyvtár 2011 évre 
vonatkozó Munkatervét elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

5. napirend:  Vegyes ügyek.

Pichler Józsefné:  Nem lát a faluba közcélú foglalkoztatottakat. Tudja, hogy megváltozott a 
foglalkoztatási mód, de lenne mit tenni a településen.

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja Képviselőtestületet, hogy 2011. január 1. napjától 
lényegesen megváltozott a közfoglalkoztatás. A közcélú foglalkoztatás megszűnt, helyette a 
rövid időtartamú közfoglalkoztatás, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás lépett. 
Mindkettőre pályázni kell, a Munkaügyi Központ által meghatározott létszám és bérkereten 
belül. A Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatásban a bérpótló juttatásba (korábban: 
rendelkezésre állásási támogatásba) részesülők foglalkoztatók  - napi 4 órában, minimum 2 
hónap, maximum 4 hónap időtartamra. A pályázatot elkészítette, döntés a napokban várható, 
mivel február 1. napjától már 5 fő kerül foglalkoztatásra.  A hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásban minimum két főt foglalkoztathat az önkormányzat, itt az évi bérkeret 
1.200 e/Ft. A foglalkoztatás napi minimum 6 óra, maximum 8 óra 12 hónapon át, de a 
foglalkoztatás nem nyúlhat át a következő évre. A pályázatot most készíti.

Pichler Józsefné: Köszöni a tájékoztatást és egyidejűleg megállapítja, ha januárban havat 
kellett volna lapátolni, úgy csak a traktoros lett volna, akinek a havat is kell tólnia. Ez a 
létszám így nagyon kevés.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

kmft.

    Fülöp Zoltánné                                                        Rostási Mária
    polgármester                                                                jegyző
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