
Köa é g,i Ö n ko rmúnyzat Képvis előtestülete
8409 Urkút Rúkóczí u 45. TeL: 88/230-003.
Szám: 187-14 /2010.

JEGYZiKONYV

Készült: Úrkút Község Önkormán yzatiKépviselőtestüle te 20IO.december 20.-án
(hétfrn) du. 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

. Jelen vannak: Fülöp Zoltátnné polgármester

, 'Js7J'ffi"##olgármester
Farkas Istviín,
Lisáes Győző
Pichler Józsefné képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Maria jegyző

Távolmaradását bei elentette: Nagy Szabina képviselő.

Fülöp Zoltiínné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
hatélrozatképes, mert a Testület 7 tagáből6 fő jelen van.

Ea követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 6 igen
szav azatta| - ellenszavaz at nélkül elfo gadott.

NAPIREND: l.)20110 évi ivővíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak_rendelet-tervezet..

Előadó : Fülöp Zoltárnépolgrármester

2) Kö zsé gr Önkormán y zat 20 11 . évi hul l adékke ze lé s i ki) zsszolgáltatás
díj ai - rendelet-terv ezet.

Előadó : Fülöp Zoltánné polgármester

3.) Vegyes ügyek.

a.) 20ll évi belső ellenőrzési ütemterv.
Előadó : Rostási Maria jegyző

b.) Hauser Lajos Általános Iskola igazgatői állásárapáIyazat
kiírása.
Előadó : Fülöp Zoltánné Polgármester

c.) Községi Önkormtín yzat Képviselőtestületének 20 1 1 évi
munkaterve.
Előadó : Fülöp Zoltánné polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

l.napirend: z0ll. éviív,ővíz- és szennyviz-szolgáltatási díjak_rendelet-tewezet..

Előadó : Fülöp Zoltánné pol gármester

Előadó : Fülöp Zoltánné polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesáés kiegészítéseként elmondja, hogy Farkas István
képviselő írásban feltett kérdéseit, javaslatát eljuttatta a DRV illetékesei felé, akik avá|asú.
szintén írásban megküldték. Azonban a korábban megküldött díjkalkuláciőnváltoztatni nem
kívánnak. Amennyiben az önkormányzatképviselőtestülete nem é1 ármegállapítási jogával,
illetve 20II évre nem állapítja meg a DRV által javasolt díjat, Íryy 20l1évben az
önkormányzatfelé fogja kiszámlánni a díjktilönbséget. Személy szerint ő is egyetért Farkas
István felvetésével, mely szerint a DRV által elvégzett díjkalkuláció kívánni valót hagy maga
után. Amennyiben a következő évben ezen nem változtat a DRV, iryy 2012 évre vonatkozőarl'
nem fogja az önkormányzat elfogadni ajavaslatukat.

Farkas Istviín: Ami a DRV levelében varL) az mind mellébeszélés. A tény, hogy 7,5 Yo-kal
emelték avizdijat'

Pichler Józsefné: A DRV-velttirtént szóbeli megbeszélésen Farkas István képviselőtarsa
résztvett?

Fülöp Zoltánné oolgármester: A december 6.-i testületi tilés után közvetleniil volt a DRV
} önkorményzati megbízottjéxal a megbeszéIés, amelyen Farkas.István is részt vett, és aú.

követően írásban is elküldésre került a levél, melyet a képviselőknek is megküldött a DRV
' válaszávalegyitt.

Javasolj a a terv ezet I. alternatív a,,I" v atlácój át elfogadni.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattaI' 1 nem (Farkas István) szavazattal az a\ábbi rendeletet
hozta:.

9/2010. (XII.21.) ÖkKt rendelet

A 20 t l . évi iv őv íz és szennyv iz szo\gá|tatási díj akról.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

2;napriend: Községi Önkormányzat2}Il. évi hulladékkezelési közszolgáltatás
díj ai _ rendelet-tewezet.

Előadó : Fülöp Zoltánné pol gármester



(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné poleármester: A szemétszá|litási díjak 2010 évi díjak szintjén maradnak,
emelni egyenlőre nem kell, majd csak akkor, ha a szelektív hulladékgffitésselkapcsolatos
próbaüzem sikeres |esz.Ez sziímítások szerint valamikor a nyiíron lesz.

Kétdés. hozzászőLás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az alábbi
rendeletet hozta:

10 /2010. (XII.21.) ÖkKt rendelet

A hulladékkezelési közszo|gá|tatásról sző|ő 1 4 l2O02. (Xil. l 9: )
rendelet módosítása

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

3. nanirend: Vegyes ügyek.

a.) 2011 évi belső ellenőrzési ütemterv.

I.t1 !! ^ I !.D ^^a:^: f, ,Í;,-:^ i ^--,-AElőadó: Rostási Méria jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

' Kérdés. hozzászólás:Nem hangzott el.

' A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatothozta:

58/2010. (XII.20.) ÖkKt határozat

Urkút Kö z s é g Önkormá ny zaténakKépvi selőte stül ete e határ o zat
mellékletét képezó 20ll. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: 201l. december 31.

b. )Haus er Laj o s Általráno s Isko la i gazgatói áLLás ár a pá|y azat kiírása.

Előadó : Fülöp Zo|téfilnéPolgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzásző|ás:



Pichler Józsefné: Nagyon gyorsan e|te|t az előző páIyazat őta az 5 év. A maga ftszérő| a
kiírást megfelelőnek tartj a.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatérozatothoúa:

sr?010.rxrr.r0.)ffi
Úrkút Község ÖnkormrínyzatánakKépviselőtestülete meglfugyalta és elfogadtaaPályazati
kiírás igazgatőimegbízásratárgylit előterjesáést és az alábbi pályazatkiírásríról döntött:

. páIyazati kiírás
I) Apályazatot meghirdető szerv: Úrkút Község Önkormányzata8409 Úrkút, Rákóczi u.

r: 45. Tel.: 88/230-003"

2) Beosztás: igazgatő (magasabb vezető)
3) A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatIan idejű közalkalmazotti

jogviszony.

4) Foglalkoztatás jelLege: teljes munkaidő
5) A vezetői megbízás időtartama: 20ll. augusztus I _ 2016.július 3I.-ig szől.
6) A munkavégzés helye: 8409 Úrkút; Rákóczi u.42.
7) Abeosztáshoztartoző, illetve avezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Hauser

Lajos Általános Iskola munkájrínak koordinálása' szakmai tevékenységének tervezése,
szerv ezése. Az íntézmény műkö dé s ét érintő p ály azatí l ehető sé g ek fi gyel é s e,

pályázatok készítése. Személyügyi és gazdasági eladatok ellátása.

8) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításiíra és a juttatásokra a
. ,,Közalkalmazottak jogáIlásárőI szőlő" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint avezetői

pótlékra a I38lÍ992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései azirrínyadók." 9) Pá|yazati feltételek: - Főiskola, pedagógus,

T ízéves pedagógus munkakörb en szerzett gyakorlat _
legalább 5 év feletti vezetőitapasztalat,

- va gyonny íIatko zat-tételi e lj árás l efo lyatás a,
- btintetlen előélet.

I0)ApáIyazat részeként berryújtandó iratok, igazolások: Szakmai ilnéletrajz, három
hónapnál nem régebbi eredeti erk<ilcsi bizonyítvány, azintézmény vezetésére
vonatkozó program' a szakmai heIyzetelemzésre épülő fejlesÍési elképzeléssel,
oklevelek másolata, apáIyázó nyilatkozata artől] hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak apályénati eljárással összefiiggő kezeléséhezhozzájárul.

Il) Apalyazat elbírálásánáI előnytjelent: Német nemzetiségi nyelv ismerete, közoktatás
vezetői szakvizsga.

l2)A munkakör betölthetőségének időpontja: A beosáás legkorábbarl'2011. augusáus 1.

napjától tölthető be.

13) A pály azat benyújtásiínak határidej e : 20 I I . februrír 1 5.



14)Apályazat benyújtásiának módja: Postai úton, a pályézatnakÚrkút Község
Önkorm ányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8409 Úrkút,
Rrákóczi u. 45.)

15) A páIyazat elbírálásának hatríridej e: 2011. május 3 1.

Felelős : jegyző
Hatáidő: azonnal

c.)Községi Önkormrín yzat Képviselőtestületének 20 1 1 évi munkaterve.

Előadó : Fülöp Zolténné pol gármester

(Irásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőLás:

Farkas Istvrín: Ezekaktjtelezően meg!árgyalandó napirendi pontok, amennyiben fontos
feladatok felmerülnek azt úgyis megtárgyalja a Testület.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal' - ellenszavazatnélkil _ az alábbi
határozatothozta:

60/2010. íXII.20.) okKt határozat

Úrkút Község Önkorman yzatí Képviselőtesttilete az
Önkormányzat_ ehatátgzat mellékletétképező - 20II évi
munkatervét elfogadja

Felelős: polgármester
Határidő: 2}ll.december 3 1.

Több tárgy nem volt, a polgiírmester azülést 19.30 órakor berekesztette.
kmft.

:F.l0oP d
Fülöp Zolfhnné
po1gármester
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"ü.*'.Ó=- -Rostási Mária

jegyzőf.:\


