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,,TEGYZOKONYV

rÉ s zÜlr : Úrkut Község Önkormanyzati Képüselőtestiiletének 2 000. Szeptem_
ber 2t _én /csütörtökÖnl du. 18.00 Órai kezdettel megtartott
tiléséről.

IELEN WNNAK: Pfatr Zsoltpolgárrrrester'

dr. Dóczy Mariann,
Klein ZoltÍtlrÉ,
Lisztes Győzó,
Mádlné Sas Anikó,
Vassné Balé'zs Györgyi képüselők.

rÁyot*tenenÁsÁr nzntnrvrrrrt: ImlJ' Zoltán KocsÓ Jánosné, fueger
Tibor képüselők.

az ÜzÉs nntyn: r<őzségháu:a - tanácsko ző terem.

PfaffZsolt polgiírmester: Koszontotts a megjelenteket és megallapította, hogy az
ülés hatarozatképes, mert a Testtilet l0 tagiából ó fő jelent van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testtilet eryhangulag
elfogadott.
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NAPIRE}ID: 1./ Úrkut Kozség gazberr#izása.

-ElőadÓ : Polgármester.

2.lYegyes tigyek.
a. l kÓnltakr ől hóeltakarít ásr a píilyázat.
b./ Toplakné Feith Rozalia ivodavezető kérelme kciltségvetés

módosításiára, továbbtanulás míatt.

NAP+REN}TÁRGYALÁSA EL Ő T T :

A./ Jelentés a lejárt hataridejű testÍileti hatérozatok végrehajtásrárÓl.

Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgármester: szóbeli előterjesztésében az alábbijelentést adja a lejart
hataridejűtestÍiletillatÍrozatokvégrehajtásaról.

58l2o00., /IX,? ./ ok'Kt. sz. Mlirozat: Teplakné Feith*ez#ia rozetéóvónő
kotelező_ ófasziámiínak csokkentáséföI szóló dö-ntéSt megkapta.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A képviselőtesttiüet a lejrárt hataridejű testtileti batÍxozat végrehajtásráról szóló
jelentést eryhangulag elfogadta.

B.l Polgármester tájékoztatőja akét testtileti ti]és kozott torténtekről.

PfaffZsolt polgármester: A két testtileti i'ilés kozott kertilt megtartásra a
millenniumizászlóátadásitinnepséguonkormarryzatszervezésében.
Ez aztinnepség a teleptilés életében nary jelentőségÍí, anniál is inkább, mert a
Magyar Kormiíny iáItal adományozottmillenniumi zászlőt a Maryar Köztarsaság
Elnöke' dr. Mádl Ferenc adta át.
Az tinnepségen a község lakói szép számmal jelerrtek ffi98, igaz a
tornacsanrokban még ennél is tobb allampolgar elfért volna.
Azász\őátadiísi tinnepség színvonalát növelte a kÖzség lakói a]talis nívósnak
tartott kulturális műsor.
Az e célra tervezett pénangyikeret 200.000.- Ft volt, mely kb. 50.000.- Ft-al
kertilt fullépésre.
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Kérdés. hozzászólás:

Dr. Dóczv Mariarm: A zászlőátadiísi tinnepségről a községben pozitív vélemény
alakqlt ki.

Vassné Baliízs GyÖrsli: Egy_két kisebb szervezési hiba előfordult, de ktilönben
minden siman és jÓl ment.

AKépviselőtesttiletapolgrírmestertájékoztatójáteryhangolaselfogadta.

ElőadÓ: polgiírmester

FfaffZsolt polgiírmester szóbeli előterjesáésében az alábbiakat mondta el:

A kivitelezés műszaki átadáls-áNételt' eljarása szeptember 14.-én megiezdődött.
Ez az eljarás a kivitelezés helyszíni szemléjéből és bonyolult adminiszEációs és

dokumentiíciós részből áill. Az eljarás eddigi folyamataban olyan probléma' ami
ezt akadáIyoztavolna' nem mertilt fel' A Dekagázl(ft tájékoztatása szerint
szeptemb er 26.-án kezdődik a Banyakapitanysá ghasméilatba vételi engedély
kiadásara irányuló eljárása.Ezffilegadminisztrációs és dokumentaciós jellegü,
amelynek végén, amennyiben probléma nem mertil fel, a Brányakapitanyság kiadja
ahasnáIatbaveteli engedélyt és ez alapjan ahálőzattizembe helyezlrető és

elindulhat a gizszolgaltatás. ADeltagázkft vezetője szerint október 8.-a kÓr{ili

időpontban ez kÓzségtinkben megtorténhet és a gázláng meggyujtható. Jelenleg
még folyik kozségíinkben az önkormányzati utak helyreallítása, aminek a

minősége rengeteg kívanni valÓt bagy maga után. El kell érntink azt,hogy az
tieembe helyezésig az önkorményzati utak helyreéúlitásais rendesen
megtorténjen.

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs Györgyi: Mar ideje, hogy elkésztiüjon a rendszer, miveltÓbb éve
vfraa kozség lakosságanak nary része hogy gá!?-za1fiithessen.
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AKépüselőtesttiletatájékaztatőtegyhangulagelfogadta.

a. l KaantakrÓl hó eltakarítá sra pátly éaat.

Előadó: Polgármester

PfaffZsolt polgiírmester: Fuith Csaba vá|lakozoval kotott - közutak hó
eltakaritásráról - szerződés a képviselőtestíilet döntése folyian ery éves volt. A tél
közeledte miatt újra meg kell hirdetrri e palyénatat. Javasolja a falu tévében a
meghirdetését, koltségkímélés miatt is.

Lisáes Győző: Javasolja a tavalyihoz hasonlÓan a hirdetést leadni, fix összegÍi,
vagy óradíjas irqánlatr:a' minél röüdebb időre, véleménye szerint október 20.-ig
és ne csak a falu tévében' hanem az AjknHeti HírhozÓban is.

A Képviselőtesttilet eryhangulag Lisztes Győzajavaslatát elfogadta.

b.l Toplakné Feith Rozáilaóvodavezető kérelme koltségvetés módos ttására,
továbbtanulás célj ábÓl.

Előadó: Polgármester

PfaffZsolt pplgármester: Felolvassa avezetó óvónő kérelmét - mely a
jegyzőkönyv mellékletét is kepezi -. A kérelemhez mellékelve van ery
koltségszámitás is, mely szerint 208.000.- Ft-ra van sztiksége az Óvodanak a2 fő
nemzetiségi óvinöi diplomájanak megszerzéséhez. további 26.Ba.- Ft-ra l fő
óvónő német nyelwizs gájához. Mindeá az ovoda saját koltségvetéséből ki tudja
gazdalkodni.

Vassnp Balazs Györgyi: Mit takar a 208.000.- Ft.-os koltségszámításuk.
Megiegyzi,ha ezt az összeget ki tudná gazdrílkodni az óvoda, akkor a
koltségvetés készítésekor sikerÍirlt ji magasra tornászrri egyes osszegeket.

PfaffZsolt polearÍnester: 65.000._ Ftifeléves tandíj 2 fa részére 130.000'- Ft.

Úrttt-sa3a ke*Jt utazálsi k<ittségekef 33.20Ü : - Fx Az t*ikoltség kerresebb lehet,

barliákiga-.}lványtkapnak-Étkezést 500-. Ft/nap-+ss'esen 8.ooo_- Elszallas
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800.- Fíéjszaka, összesen 12.800.- Ft' tankönyvekára 20.000.- Ft,
diélr'tgazolvrány 4000. _ Ft.

Lisáes GvŐző: Miért kell ezt az osszeget a munkiíltatÓnak fizetlri. A dolgozó
saját érdekg ha kÓtelezik és kell eZ aZ iskolai végzettség, akkor saját maga frzeti a
Hmertilt köhségpket. lt is kötelezi egrv'éEzettsee-megsz erzéser:e *rmmkaltató,
de akoltségeket nem {zeti.

vassn€aftas€vtireyi: Á*mumanyo*a x 1ogsza@r<at' a tanukarr1rozáshoz
segltséggt is kapott. A német nemzetiségi diploma avezető részére lesz kötelező.
Az óvÓnőknek a középfoku, illetve a felsőfo}ú C típ1rsú állami nyelwizsga
btzonyitvány' Tehát a2 ővőnőnek munkakÓre ellátásrához, ővodapedagógusként
nemzetiségi diploma nem kell.
A munkiá]tatójuk tanutmanyi szerződést kötott-e velÍik, ha igen, mert kellett
volna, mit vett be. Ez dontő kérdés, uryanis akkor aá kell fizeti.

Klein Zolüánné: Véleménye szerintlsem kell az ővaőapedagógusnak nemzetiségr
ÓvÓnői diplomát szereai, csak az új vezetői kinevezésnél kell.

Rostási Mária jeryző: A mai-nap folyaman beszélte meg az óvoda vezetővel,
hogy a Tanulményt szerzödésnek mit kell takanria. Elkészíteni a testtilet
döntésétől fiiggően foei a.

Vassné Balazs G}iörryi: Véleménye szerint Ímnkakörük ellátásiához nem
sztikséges e diploma megszerzése, és főleg nem úry hogy a tanulmany osszes
kÓltségét az onkormányzat ál|ja.

PfaffZsolt polgármester: Ha elvégzik, illetve megszerzik e diplomát, akkor
magasabb szinten tudjak munkájuk at végeni.

Vassné Balazs Györryi: Ha az óvóda saját koltségvetésén belÍil ki tudja
gazdiálkodni,így a tandfiat, a szál|ást és azúti koltséget - diákigazolvany
haszrálata mellett _ javasolja kifizetni, tanulmrányi szerzödés megkotése mellett.

PfaffZsolt polgámrester: Javasolja a TIT nyelwizsgara késztilőnek is a
koltségeket az Óvodai koltségvetés terhére kifizefiri.
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A Képviselőtesttilet eryhangulag _ ó szavazattal, _ ellenszavazat nélkíil - az alábbi
hatÍruatgthozta:

Í3/208L flX2]J él&L sz, h&ozat

Úrkut Közseg€drcffiányzat Kepvise}őtesútilete
hozzájárvl' hogy a fenntartásaalatÍműködő óvoda a
2000. É* or*ornrmy'a* koltsegyetesbett, Óyodai
ne.velés cím-alatr ten/ezett költségsken behil, 2 ff

ivÓnőnek atand:rjélt" szrílláskoltségét és úti koltségét
Tanulmrárryi szerződés alapjan, valamint 1 ffi óvónő
részére a TIT nyelvtanfolyam díját és úti koltségét

fiaesse.

Felelős : polgármester, j egyző
Flatarí<lé: azgnnal.

c . l Y izrrú é s víáráló zat bőwtéséről.

PfaffZsolt polgiármester: Tájékoztatja a Képviselőtesttiletet, hory avrurű és víz-
hálőzatbővítés II. ütemére a Megyei Tertiletfejlesáési Tanácstól 10 milliÓ forint
tiámogatásba részesti{ az Ónkormányzat. E beruházáshoz még 8 millió forintra
lenne sztikség, melyet kigazdráLlkorlni nem lehet' anniíl is inkább nem' mert naryon
funtos lenne az I. titem megvalósítása, mel1re szintén 8 millió forintra lenne
szÍikség.
Ezért javasolja, a műszaki tartalom csÖkkentését a vállalkozői szerződésben
foglaltak alapjan.
A pénzüryi fonás az alábbiak szerint alakul: 10 millió forint a tiímogatiís, és

4.533 eFta sajat erő. A tr. ütem koltségei 14.533 eFt.

A Képviselőtestiilet egyhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazatnélkÍil - az alábbi
hatfuozatothazta:
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54/20il). 4X.2I./ ÖkKe sa haaÍroz.at

Úrkut Kozség Ónkormarryzat Képviselőtestiilete a

eÍaúdonában-Lévő helyi víZníi-es vizhÉLőzattervbe vett

bővítésének miiszaki tartalmát _ a mellékelt vállalk ozásí

Szerződés alap1én, igazodva a pénz:igyi forrásokhoz _

csökkenti, mert a Meryei Tertiletfejlesztési Tanácshoz

benyujtott pályiuatalapjan a támogatás 10 millió forint, a

saját erő 4.333 e/Ft., beruhazás össz koltsége 14.333 e/Ft.

Felelös : polgármester, jegyző

I*atártdő: október 10.

d./ Vassné Balazs GyÓrryi: Javasolja, hogy az ovodaszakmai miiködésével

kapcso1atb ar1 az ellenőrzést egy kÓzoktatási szakértő végezze. Ez az ellenőrzés

foglakozzonazóvodai közalkalmazottjlétszámmal' a besorolásokkal, a szakmai

*űkodé'é,u.l. Javasolja a megfelelő szakértő kiválasztását, megbizását a

polgármesterre, jegy zíőr e binn.

A Képviselőtestiirlet Vassné Balazs Györgyi javaslataval egyhanguan eryetértett.

Több tárgy nem volt, a polgárme ster az ülést 21.00 órakor berekesztette.
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jegyzőármester


