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sziÍpt: #-8n0u.

IEGrzőrorlvv

rÉszÚtr: Úrkut KÓzség Ónkormrányzati Képüselőtesttiletének 200 l . junius
6-án ÍszerdámÍ du. 17.00 őraikezóettel megtartott rendes tirléséről.

JELEN YANNÁK: Pfatr Zsolt polgiármester,

Dr. Doczy Mariann
Klein ZfiltárffÉ,
Kocsó Jánosné,
Lisztes Győző
Vassné Balrázs Gyorg:,i képviselők.

rÁvotannaDÁsÁr nHntrNrrTTE: Imri Zoltan, Mádlné Sas
Anikó,Rieger Tibor képviselők.

rnrrlÁcsrozÁst loeeet ngszr wsz: Rostrísi Márta jegyző,
1. napirendi ponhiál: Teiermeyemé Nagy Palócz Magdolna kuratórirrm elnÓke,

Cziráky Karolyné iskolaigazgatÓ,
2. napirendi pontniíL lWarosi MiHósné kózolctatási szakértő,

Toplalcré Feith Rozilia Óv,oda vezetöje'

az taÉs nntw: rozsé$tárua_ tanácskozó terem.

PfaffZsolt polgiármester: }í{iszrintÖtte a rnegielenteket és megiillapítofia' hory az
tilés batrározatképx, mert a TestÍilet 10 tagiábol ó fö jelen van.

Eá követően ismertette az tilés napirendjét melyet a Testiilet eryhangulag
elfogadott.
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NAPIREIYD: l./ Tájékoztato a '$auser 
Lajos Emlékalapítrnánt'' műkÖdésé-

ről és eazd"ílkod.isáfo1.

Elöadó: Teiermeyenré Nagy Palocz }víagdolna elnok

2.l ANapkozi otthonos Óvoda műkcidéséről'

Előadó: Toplakné Feith RoaáIia óvoda vezető

a.l Szakértöi vélemény az urkúti Napközi Otthonos
Óvoda műkodéséről.

ElőadÓ: Marosi MiklÓsné közoktatiísi szakértó

3./ Veryes ügyek.

a.l Temető utca és a Pipacs utca asdaltozísrárÓl rfurajránlatok.

b./ Gyermekvédelni tríjékoztati.
c./ Miszori Béla önk. krlakással kapcsolatos kerelne.
d.l Tanterem megszÍintetésről.
e.l Teke szakosztaly kerelme.
f./ Fellebbezési kérelem elbírrílása.

NAPIREND TÁRGYAIÁSA ELÓTT:

a.l lelentés a lejránt hatíridejű testtileti hatrirozatok végrehajfiísráról.

E!őado: polgiírmester

PfaffZsolt poleármester: A lejrárt bataidejii testti[eti határozatok végrehajtrisrárÓl

az alabbi szÓbeli elöterjesztést tette:

?7 Zaal. illI.Z9.l ÖkKt. sz.hatÍrozat: AhatÍrazatkivonatat az ővődai
olétsziámleépítéssel kapcsolatos piílyazat mellékleteként megkiildttik a

Beltieyminisá#umnak.
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29-30/20Ül . lIY .24.Í al<Kt. sz. bxÍrarat bz önkonnanyzat fenntartásában lévő
nyilviÍnos kÖnyvtrár alapítÓ okiratát és azelfogadott Szervezeti és MiikÖdési
Szabályzatot a Szechenyi konyvfar részére megk{ildte a Polgiirmesteri Hivatal.

3ll200l . lIY .24./ ol<Kt. sz.ha!Írozat: A kotelező kéményseprői kozszolgaltatrísi
korzet valtozásról a dontést a Megyei Ónkormányzat részére a Hivatal
megktildte.

32/2aÜl . llY .24./ oh,Kt. sz. hatisarat: Afogászati rendelési idő valtoásaról, és a

fogorvos kérelmének elutasítasráról szóló dontést Dr. Steinbacb Andrea
megkapta.

3 4 -3 5 l}aa t . N .l? . l ol<Kt. sz. hatÍrazat: A TertiJetfejlesztési Tanácshoz
benyujtott pÍúyázatok_ Hauser Lajos Áltatanos Iskola ktizponti ffitéséneh
nyílászáróínak felujítasa' orvosi rendelő tetőszerkezetének fedlújítísa -
megkuldést nyert.

3ól200l. /V.l?./ Ökkt. sz. hatrírozat: A köZvilágítísi berendezések felújításáróI

sziló elvi megallapodást a polgiármester alaírta.

37 48l2aal . N .30 .l sz. batfuozat: A Tertiletfejlesztési Tanácshoz benyújtandi
péiyámtak kiegészítéséhez a kiegeszítő hatmozat megkuldést nyert.

Kérdés. hozzríszólris: Nem haagzott el.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 6 snvamtta| - ellensmvarat nelktil - a
Jelentést a lejrárt hataridejű testiileti hatrírozatalcril elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l. napirend: Tájékozta;tó a,rlauser Lajos Emlékalapítwiny'' műkMéséröl
és gazd.átkod.ásarÓl.

Elöadó: Teiermeyenré Nagy Palocz Magdolna
kuratórium elnoke

/Íiásos elötedesztést a képüselők elöre megkapták./

Kérdés. hozzlíszolrís :

PfaffZsolt Eg}r tanterem csiszoli{sa 100 ezer forint? Soknak tartja-



Teiermevenré: Sajnos ennyibe kerult. Szerefué ezúton is megköszonni a lakossíg

l 7o-os szja felajanl ásálÍ az atapífuany részére. Nagyon nagy segítség ez az.

alapÍtvrirrynak.

A Képviselőtestület eryhang#ag - ő szavazalta\ - ellenszavazat nélkÍil _ a

Tajékoztatit elfogadta.

2. napirend: A Napközi otthonos ovoda müködéséről.

ElöadÓ: Toplakné Feith Rozá{ia vezető ivÓnő

a./ Szaké*öi vélemény az urkuti Napkozi ot&onos
Óvoda miiködéséről-

ElŐadÓ: Marosi MiklÓsné kozoktatási szakértŐ

/Írasos előterjesztéseket a képviselők előre megkaptak./

PfaffZsolt polgármester: Szóbeli kiegészítesében elmondta" hory a
Képviselőtesfiiletnek mm hosszú ideje gondot okozott, okoz, az óvodriban

magfelel&e az akahmazotti létszím , avezetö Óvinö tevékenysege, varyis az

óvoda műkÓdésének vizsgrálata a pffiZllgyl' személyí és f.irg]ri lehetőségek

ttikrében. E fetadatok vizsgátatrára Marosi Miklósné kozoldatasi szakfuö lett

megbinta.
a tet előterjesztést javasolja eryüÜ tiárryalni, mert szorosan kapcsolidnak

egymiishoz.

Kerdés. hozzászólias:

PfaffZsolt polgrirmester: Mit jel'er* az óvodiíban az áffedesi idö?

Marosi MiHósné kozbktat{si szaké*ő: Vannak olym tevékenységek az óvodas

ryermek korében, pl. az ebédeltetes, fektetes, stb. amikor kikötés' ho$r a
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csoportban két óvónŐnek kell lefini.Ezaz átfedési idö, amely az úrkriti óvodiíban
2 ór4 és ez a torvény keretei kozott van.

PfaffZsolt polgiánnester: Az áfedési idő az óvonők kotelezó heti órasaímrtn tul
szrímítódik?

Marosi Miklósné közoktaí{si szakértő: Az ivodavezető példaját alapulvéve a
kotelező órasaírna 27, őe rá is vonatkozka40 órrís munka hét.

Yassné Balrizs Györ€yi: Az óvodai nyitvatartrísi idővel van gondja' A szakértő
úgy sziámolt, mintha mindharom óvodai csoport teljes nyitvatarhísi időben
működne, holott koztudott, hogy csak egy csoport van reggel 6 Órától I/2 $-ig,
illetve déIutan ll?.3-tól, ha van még akkor ryerek. sámításai szerint _ követve a
szakértő szimítiísi nodját' csak ery csoport tedes nyitvatartisiívat, az óvÓnői
létszám is kevesebbre jön ki.
Szerefiré fudni, van-e elgondolása a vezető óvónőnek arra vonaÍkozóarr' bol
lehefuie megtakaríüást elérni' meÍt az álLami tamogatás 12 millió forin! az
önkormrínyzat ennek a duplájráÍ,z4 rciLLió forintot fordít az óvoda műkodésére.
Vajon a törvényen feltil alkalmazott2 da1kaköZtil valaki eléri-e a nyngdíjas
korhatrárt?

Toplakné Feith Rozália vezető óvónő: A számítasi mód nem 3ó' uóvoda egész
nap nyitva van, és a jogszabríIy atapjrán a ó Óvónőre sziikség van.
A dajkák közül senki nem éri elróvid időa beltil a nyugdíjas korbatrárt.
Megtakarítast véleménye szerint akkor lehetne elénri' ha a két helyen műkodŐ
óvoda ery helyen lenne. Nem kellene ktilon a fftésre, vilrÍgításra kt'lteni. A
Mester utca Óvoda épiiűete elbírna egy tetötér beepítést és megoldódna a gond.
A régi óvoda epriletét pedig az onkormányzat értékesíthetné. A jelenlegi
alkalmazotti létszrámra pedis sztikség van" minden dajkának megvan a maga
feladata, sztikség van rrijuk.

Rostrísi Mrária jegvző: Attól, hory jelenleg két helyen műkoclik az óvoda olyan
lényeges megtakarítris nem várhaió. A ffitésre fordított osszeg _ egy évben l_2
kocsi fa - 5o{o ezer forínt körii1 mozog' az áranszám|ais kb. uryaneaayi-
A dajka létszfunmal kapcsolatban már viták mertiütek fel. Elmondta mrir ő is ttibb
testtileti rilésen, hogy a ktizoktatrisi ttlrveny a 3 csoporfhoz 3 dajka létsaímot
rÓgat. Ennek ellenére a képviselőtesfiilet a dajka létszámcsokkentéssel nem
foglalkozott. Nyílván' ha az onkormrinyzat anyagi szempontMl bírja több
dajkát, óvinőt is foglalkoztathat. Ez nerrr jogszabiilyellenes, de az
önkormrínyzatnak a penziigyi biítreret kell biztosítania. Az viszont tény, hogy
ilyen formában az Óvoda műkodése péilzügyl szempontbÓI hosszú ideje gondot
jelent.
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PfaffZsolt polgármester: A tetőtér beepítés l0 millió forint köíiil lelrne' E* az
onkormanyzat saját erőffil megvalósítani nem t*dja' csölrkenö gyereHétszfurr

mellett pedig azáillami nem is trámogatja a ferőhely bőnrítést' vagy az r{tépítést.

Ha lenne is lo rnilliÓ forintja az önkornranyzatnak, mikor tértilne az vissza?

Kocsó Jiánosné: Rövid időn beltil vissza tértilne.

Vassné Balri:zs Gytireyi: Erőn felüli megterhelést jelente az önkormrínyzatnak a
kb plussz 1o millió forint a tetőter beépítésrg és plussz.kont mégazmeglévő
fonrrában, keretek ktizötti mílkodtetés.
Rövid időn belril ery optimrális műkÖdtetési formát kell találni' mert az
cnkormarryzat pénztiryileg nem fogia bírni.

PfaffZsolt polsrírmester: Javasolja az ivodavezetö tajékoáatojanak elfoga&ísát,
valarrint megköszöni a szakértő koaeműk<idéset, és javasolja az óvodai
alkatmazotti létsámot 20a2. Jrmius l5.jg feltilvizsgalni, és azannak megfelelő
dontést aá követően megfuoari, mivel az idei év koltségvetésében a személyi
juttatas, és a miikÖdtetés biztosítva van.

A Kepviselőtesttilet 5 igen' l nem szavaz.alÍal az alábbi hatiározatot hozta:

j9/20aL /W.ő./ okW sz határgzat

Úrkut Kozség Önkormanyzati KépviselötestÍilete

a./ a Napköá otthonos Óvoda miiktidéséről szili
előterj esáé st elfogadj a

b./ Marosi Miklósné közoktatrisi szakértő szakvéleményét
fudomrísul veszí az'ral, hogy az Óvodai alkalmazotti
létsaímot zaaz. Jrinius 15.-ig feliilvizsgálja" mert az a
jelenleg hatáyos jogszabalyok szerint a minimurn
létszámot megbaladja.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 20Ü2. Jrinius l5.

3. napirend: Veryes tiryek.

a./ Temetö utca és a Pipacs utca asdaltozásáról rírajrinlat.
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ElöadÓ: Polgiínnester

Polgiármester: Szóbeli előterjesztésében elrnondja, hogy a 2001. Évi
önkormányzati költségvetésben szerepel a Temető utca /uj családi hazaknal/ és a

Pipacs utca asdaltozísa. A kt'ltsegvetésben eÍTe a feladatra 3 millió forint {útrar,

onkormiinyzat rendelkezésere, áfa-val eryütt.
Árajránlatot kért és kapott az önkormiínyzat a STRABAG Epítő Kft-től, a

HÓoÚr kft-től, és a Mélyépítő Kft-től.
Mindhárom rárajránlat magasabb volt, mint bruttó 3.500 ezer forint.
EzekazárajÍmlatok 4 m széles és 5 cm vastag aszfalt burkola*a' útpadka
kiatakítrísrira és a Temető rrtciíban ery szikkaszti arok kialakításáÍa vonatkoztak.
Mivel a kívitelezss koltsege nem haladhatra meg a kolxégvetésben elfogadatt
tisszege! ezstmeg kellett vizsgríInunk azt"bogy mdyen módon lehet elémi a
beÍuhá=ás tisszegének lecsökkenését. Az első trárryalrísi korben a kívitelezök 5 és

IÜ */okozotti engedményt voltak hajlandik tenni' a műszaki tartalom
megviáltoztatiísa nélkiil. Ez azofuanmég mindig kevés volt ahklz, hogy tartani

fudjuk a koltségvetésben megbatiÍrozott osszeget. Ezautámmegvizsgiílfuk azt,bogy
a miiszaki tarta]om megvriltoztatrísával milyen cso*í<entés érhetö el. Az aszfalt
burkolat vastagsiígiának a megpiltoztatasa nem johetett szÓba" mivelegy 5 cm

alatti meret mar kockiízatos lehet a teherviselés az utcában lebonyolítoft forgalom

miatt. Áz aszfalt burkolat szélességének csokkentése és a szilrkasztó rírak
kiharyása jÖhetett ezek utián szÓba. A kozsegben altalaban szilrárd brrrkolattal

ellátott utak szélessege 3,5 _ 4'0 nr. A szikkasztó iárok elhagyása is megoldható

azáItal,hogy a leendő szilard brrrkolaton képződő csapadék víz elvezetése a
padka és a családi házak telek hatarai kozott megfelelŐ mÓdon elvezethető.

Ezek után kérttink végsö árajÍnLantegy olyan műszaki tartalomra amely 5 cm

vastag 3'5 m széles aszfalt burkolatot tartalmaz' és nem tffialmarua a sa]kkasztó

arok elkészítését. Erre és a kivitelezési haÍáidőre vcnaÍkozóan legkedvezöbb
rírajránlatot MélyépÍtő Budapest Kft adta amely szerint a koltségvetésben
meghatarozott összegért és jrinius hinapban váülalja kivitelezest.
A STRABAG lú bruttó 3243a49._ Ft._ért' a Hódút ldt bruttó 3 millió Ft+rt tett

arajanlatot határidő megielolése nélkiil, míg a MélyépítÖ ld szintén brutti 3
millióért.

Kérdés. hozzíszólás:

Lisztes Győzö: Yéleménye szerint az árajinlatban szereplő 10cm vastag mrrrua

áwuatnem megfelelő ery ilyen út megépítésehez. Az úton át}raladÓ forgalom és

a téli fuw, ery ilyen alap mellett rÓvid idön belÍil megrongiiljzazatat.
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PtaffZsolt: Itt voltak a kivitelezők a helyszínen, felmérték es ök hatÍraúikmeg'
hogy a l0 cm vastag mlrrva alap elegendő egy i1yen forgalmú és jellegu

megépítésekor.

Yassné Balrázs Gyrrryi: Mivel a költséryetésben meghaÍarozott összegbez
tartania kell magat az rnkormrinyzatnalq mettazútépítésre többet nem tud
fordítani, ezért javasolja a Budapest Mélyepftő lcft ámjánlatrinak elfogadásat.

AKepviselőtestiilet eryhangutag _ 6 sr;rtraz'attal- - ellenszavazaf nélktil - az alábbi
IntÍrozatothozta:

4a/2aa1. /W.ő./ ÖkKt sz haatroza

Úrkut KÓzség zati Képviselőtesttilete a

Temető utca és a Pipacs Utca asúa|tozási munkalataka
leadott 3 rírajránlat kÖáil a Mélyépítő Kft Budapest 3

millió forintot ánajánlxát fogadj a el.

Felelős: polgárrrrester
Hatráridő: azonnal

b./ Gyermekvédelni tajékaztatő.

ElőadÓ : polgárrrester

/Íiásos elöte{esztést a képviselők elöre megkaptrik.l

Kérdés- hozaiszóliís:

Vassné Balrázs GyÖrryi: Jelenleg ki személy szerint a csa}idgondozo.

Rostísi N&ária jegsrzŐ: Két éve Ligsarrer Nándorné a csalrídgondozó, heti 10

órában, akinek végzettsége óvodapedagigus.

A Képviselötestíilet egyhangulag * ő igen szavazattal - az alábbi hatiirozatot

hozta:

4U2aÜI. lVI.6./ ÖkKt sz haftrozat

Úrkut Község onkormrányzati Képüselötestiilete a

ryerrrekj Óléti és ryerrrrekvédelmi feladatok ellatásaról



szóló előterjesáést elfogadja, a 2000. Evi
ryermekvédelrni munlcít megfelelőnek tffija.
Utasítja a polgármestert, jegrzöt' hogy az értékelésről
tríjékoztassa a Megyei Gyrírnhivatalt valamint az
országos Csalríd- és Gyenrrekvédelmi Intézetet.

Felelős: polgírmester, jegyző
Hatiíridő: azonnal

c./ Miszori Béla onkormrinyzati berlakassal kapcsalatos kerelme.

ElöadÓ. Polgrirmester

PfaffZsolt polganrrester: Miszori Béla Úrkút, Csokonai u. l. Sz. alatti
onkormiányzati lakás bérloje ̂ ,--ala kéréssel fordult az Ónkormiínyzathoz, hogy
kiilonos méltanyosságMl a berlakasban végzett feluj ítísi mrmkriűaÍainak
szímlával igazolt koltségeit részére a berbeadó térítse meg.
Elrnondja, hogy a berlő jelenleg 2 kískoru ryerorek eltarlísaril gondoskodik.
Hosszú ideig munkmélkiili volt' jelenlegi munkahelyén ery éve dolgoak.
Javasolja a 45.27 2.- Ft. kifizetését.

Kerdés. hozzaszÓlas:

Klein Zoltánné: Ismenre a család ktirtilmenyeit - kivételes méltányossagbÓl - most
javasolja akifizetest reméli ebbő1rendszer nem lesz.

A Képviselőtestiilet egyhangulag - 6 szavar-attal' _ ellenszavazat nélkiil - az ahábbi
hatiroratothazta:

42/200I. lVI.6.l ÖkKt sz hatúreza

Úrkut Kozség Ónkormányzati képviselőtestÍilete Miszori
Béla a Urkut, Csokonai u. l. Sz. alatti Ónkormanyzati
trrlajdonban lévŐ bérlakasa 45.2?2.- Ft. - saimlaval igazolt
_ felujÍhísi költségeit részere -méltányossrígból- zz
Önkormanyzat 2ÜÜL Évi totsegvetéséböl a Saját vary
bérelt ingatlan hasmosítása terhére kifizeti

Felelös: jewzó
Hataridő: azonnal
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d. / Tanterem megsztimtetéseről.

Előadó: polgármester

FfaffZsolt polgránrrestsr: Szóbeli tájékoztatójában elrnondta, hogy a Hauser Lajos
A1ta1anos Iskola Igazgatőja jelezte,hogy azigazgatői iroda, és a gazdasági
tigyintéző irodája naryon kicsi, ezért szeretnék azigazgatői irodat a nevelői
szobába áthelyezri, a gazdasági tigyintézőt azigazgatótkirod.iba" a nevelői
szobára viszont szeretnének igénybe venni ery tantenrret, mivel e tanév zÍrását
követöen, a2aaV2002-es tanévtől egy tanterem a ryerek létsafun csökkenése
miatr megtiresedik.
Félőnek tmjuhogy most egy tanterem megsztinik, piírt év mulva pedig gondot
okoz. Nem beszélve arrÓl, hogy a maryar iskolrába is még van tanulÓcsoport.
Felhívja a figyelrnet arra is, hory jelenleg 3 helyen folyík oktatis laz,'ftj"
iskolában' a német iskolában, és a magyar iskolábanl.

Kérdés- hozzászÓlas:

Yassné Balrízs Györgyi: Véleménye szerint ez nem a képviselötesttilet
hatráskÖrébe tartozik' ez az iskolavezetés do1ga.

Czirrákv Karolyné iskola ieazgató: Amennyiben szÍikséges' úgy az eredeti
iíllapotot vissza lehet áIlítani, és a nevelői szobát újra tante' emnek lehet
basmrálni. Firyelemmel a ryereHétszám alakulrás:ára legközelebb zaÜ4.
Szeptember 1._től virtatÓ ery kis mértékü növekedés.

PfaffZsolt poleiármester: Korábbi évek vitriit elkeriilve, szerebé ha a Testtilet
tudna és döntene a tanterem megsztintetéseről' fiiggstlentil attol hory ez
ideiglerres jellegÍi, vas/ Sem.

A KépviselőtestÍilet 5 igen, 1 nem szartazaltal, azalisibi hatarozatot hozta:

431200I. /W.ő./ ÖkKt sz kaaÍrozat

Úrkut Község onkormanyzati KépviselŐtestiilete
hozzi$áru| hogy a Hauser Lajos Általanos Iskola
vezetese ery tantermet nevelői szobáví rerrdez be.

Amennyiben a késöbbiekben szukség lesz a tanteremre,
tlw ru eredeti allapot visszarendezésre keriil.

Felelös: polgármester
Hatráridö: folyamatos
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e./ Teke szakosztály kérelme:

Elöadó: Polgiínnester

Polgármester: Íiásbeli kérelrntikben a teke szakosáiily elöadj4 hogy ősztől einálló

egyesti{etként kívrín miikodni, és kérik arv*atnév hasmáúatá*nz az
önkormrányzataőjahoruájéruLását.

Kérdés' bonÍsziliís: Ne'm hangzott el.

A Kepviselőtestiilet eryhangulag - 6 sravazattal, - el|etsmraratnéIkül - az atrábbi

határaz-atatbazta:

44/20aI. {VI.6./ ÖkKt sz hatórozat

Úrttit Kozség Önkormanyzati Képviselőtestiilete
barzájáralahhoz, hogy a teke szakosztiíly onríllÓ

eryestiletként vali műkodésekor az,,ÍJrkttt' nevet

haszná1ja'

Felelős: polgármester
Hataridő: azotnal.

f./ Jakabné Szendrei Ildikó úrkúti lakos fellebbezesi tiryét a Képviselötestiilet
zárt tités keretéb€n társyaLte melyrölkülon jegyzőkÓnyv kosziilt.

TÖbb társy nem volt, a polgiármester az tilést 20.00 órakor berekesáette.
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