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xÉszÜr'r: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2003. januar 27.-i
lhétfőn/ du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

JELEN VANNAK: Pichler József polgármester

ImriZoltén,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor
Vassné Balézs Györgyi képviselők

ranÁcsrozÁsr .roccnr, nÉszr vnsz: Rostási }/laÍ:ia jegyző

.q.z Ülns Hpr,yB: rÖzsÉcgÁZA _ TANÁcsrozÓ TEREM.

Pichler József polgaÍmester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította' hogy az ülés
haténozatképes, mert a Testület l0 tagiából mind a 10 fo jelen van.

Eá követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag elfogadott.

NAPIREND : 1'l Úrkút Község Önkorman yzata cikhlsprogramj a.

Előadó: polgármester

2. l Urkut Község onkorman yzata 2003, évi v iz- és csatornadíj ról szóló
I112002' lXI.28.l otrt. rendelet módosítása _ rendelet-teÍvezet.

Előadó: polgiírmester

3./ Úrkút Község ÖnkormányzataSzetvezeti és Működési Szabá|yzata
- rendelet-tervezet -.

Eloaoo: Jegyzo
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4 . l Ű rktn Közsé g Önkorman y zata 2003. évi munkaterv-
tervezete.

Előadó: polgármester

5./ Vegyes ügyek'

a. l Labdarugó Utanpótlás Nevelő Egyesület kérelme

b/ Rríkóczi u. 45. sz. alatti önkormanyzatíbér|akás ügye.

NAPIRENDI PoNToK TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a./ Jelentés a lejárt hatríridejű testületi hatátrozatok végrehajtásáról.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester a|ejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáről az alábbi
szóbeli előterj esztést tette :

66-67l20O2. |X]lr.I9.l ÖkKt' sz.határozat: Azlf1usági Kórus és az iskolai Szülői
Munkaközö ssé g számár a a támo gatás kifi zetésre került.

Kér dés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 szavazattal, - ellenszavazat nélkül - a Jelentést
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYAlÁs,q, :

1. napirend : Úrkút Község Önkormrán yzata cíkluspro gramj a.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostási Mtíriajegyző elmondja, hogy azÖnkormányzatSzervezeti és Működési Szabályzata
rögzíti,hogy az újonnan megalakult Testtilet, a megválasztását követően 3 hónapon belül
elkészíti programját. A ciklusprogramba azok a feladatok kerültek be, amelyekre a
Képviselőtestület korábban mar kötelezettséget vállalt. Ilyen pl. a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos ISPA pá|yézat,vagy az elmúlt év decemberében a Hősök u. végén megépítendő
űj vizv ezetékre vonatk oző köte|ezettségvállalás.
A többi progÍampont a Testületen múlik, hogy benn marad-e, biztosít-e rá a ciklus végéig az
önkormrányzat anyagiakat, vagy vákortat a pfogramon, az e|végzendő feladatokon.

Kérdés.hozzászőlás:
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Rieger Tibor: A ciklusprogramot szépnek, jónak tartja, de honnan |eszpénze az
önkormány zatnak a vé grehaj t áshoz.

Vassné Balazs Györgyi: Korábbi testületi üléseken az ővodarészérőI elhangzott azq
óvodában atetőtér beépítés, a tetőfelújítás.Ezze| mi lesz?

Lipp Józsefné: A téma napirenden van, statikusnak kell megvizsgálnia, hogy az épulet
tetőszerkezete bírná-e atető beépítés. Ha nem akkor az alső lrégil óvodával kell kezdeni
valamit, mert nagyon rossz állapotban van. Alaposan fel kell újítani.

Rieger Tibor: A gyereklétszámhogy alakul az ővodába?

Lipp Józsefné: Stagnál.

Kökönyei Edit: A harom csoportra az ővodában sziikség van. Ha tetőtér beépítés nem megy'

úgy a régi óvodára sokat kell költeni. A gyerekasztalok már kb 30 évesek. Az épület állaga
sem a legiobb.

Pichler József polgiírmester: Javasolja a ciklusprogramot kiegészítene az ővodatetőtér
beépítésével, 10 millió forint értékben.

Pol gármester j avaslatát a Te stület e gyhangúla g megszav azta.

Vassné Balázs Györgyi: Jó lenne az iskolai sportpályát is zárt szelvényű kerítéssel körbe
keríteni.
A takarékszövetkezet előtti téren - és egyáltalán az egész faluban meg kell sztintetni a
kamionok parkolását eá követően _ ki kellene alakítani egy virágokkal beültetett területet.

Kökönyei Edit: Ki kellene jelölni egy olyan tertiletet, ahol hivatalosan parkolhatnak a

kamionok, buszok és akkor lehetne parkolási díjat is szedni.

Rostási Mária jeeyző: Jelenleg ilyen helye nincs az önkormanyzatnak. Hivatalos parkolót
csak a rendezési terv módositásával,lehet majd kialakítani és ott díjat is szedhet az
önkormányzat. Aközterületen való parkolást pedig meg is lehet sztintetni.

Pichler József poleíírmester: Gond adódhat, ha a buszok nem parkolhatnak a közterületen,
mert a Volan aztmondja' hogy akkor megszünteti a járatokat.

Vassné Balázs Gycirgyi: A ciklusprogramban meghatátozottakkal egyetért, azt elfogadását
javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatÍrozatothozta:

1/2003. /I.27./ ÖkKt. sz. hatórozat

Úrkút Kö zs é g Ö nkormrán y zata 2002 -20 0 6 -i g tartő
C ikluspro g r ar|át az előterj esztéssel, illetve a módo sítással
egyezően elfogadja.
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Utasítj a az önkormány zat p o|gátrme sterét, j e gy zőj ét, ho gy a
d<intés előkészítése során a ciklusprogramban foglaltakat vegye
figyelembe.
Az önkormányzat polgiírmestere az éves költségvetési
koncepció benyúj tás ával e gyid ej űl e g adj on táj éko ztatást a
program végrehajtásráról, továbbá a költségvetési koncepcióját a

programban foglalt célok figyelembe vételével terjessze be a

Képviselőtesttilet elé.
/A program szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

Felelős : polgrármest er' jegyző
Hatríridő: folyamatos, illetve évente november 30-ig a

köttségvetési koncepció beterjesztésével egyidejtileg.

2.napirend: Úrkút Község önkormanyzata2}}3. éviviz- és csatornadíjról szóló
1ll2O02. lXI.28.l Ötrt sz. rendelet módosítása _ rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostási Maria iegyző: A helyi rendelet 1-2 s-át azértkel| hatályon kívül helyezni, mert a

módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény, mely az árak megállapításáról szó|, az
önkormanyzatnaknem ad olyan feIhatalmazást, hogy azivőviz és a szennyvíz díján kívül
rendeletében más - termelői díj, eszközhasználati díj _díjat is meghatarozzon.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 10 szavazattaI, - ellenszavazatné|kúI * az alábbi
rendeletet hozta:

1/2003. /I.27./ ÖkKt. sz. rendelet

A2003. éviviz- és csatornadíjról szóló |ll2002. lXI1.28'l
otrt. sz. rendelet módosítása.

/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

2. napirend: Úrkút Község ÖnkormanyzataSzervezeti és Működés SzabáIyzata
módosítása * rendelet-tew ezet'

Előadó: polgármestér

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./
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Rostási Maria jegyző: Az SzMSz módosításríra azÜgyrcndi Bizottság hatáskörének
megá|Iapitása céljából és az SzMSz egyes mellékleteinek módosítása miatt került sor.

Kérdés 
^ 
hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 szavazatta|, - ellenszavazat nélkül * az a|ábbí
rendeletet hozta;

212003. il.27.t Ol<Kt. sz. rendelet

AzÖnkormányzatSzervezetiésMűködésiSzabályzatérőlszőlő
5l 1999. N.20.l Ötrt. sz. rendelet módosítása.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

3. napirend : Úrkút Község Önkormany zata 2003 . évi munkaterv-tervezete.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés. hozzászólás : Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbí
hatfuozatothozta;

2/2003. /I.27./ okKt. sz, hatúrozat

Úrkút Község Önkormany zata 2003 . évi munkaterve.

/A munkaterv szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi'l

4. napirend: Vegyes ügyek.

a.l Labdarűgó Utánpótlást Nevelő Egyesület kérelme

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester: Felolvassa az ajkai Labdarúgó Utánpótlást Nevelő Egyesület
gyermeklabdarúgó teremtorna megtendezéséhezkért tornacsarnok bérleti díjtól eltérő
kérelmét. /A levél szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellék|etét képezi' l

Kérdés^ItozzászőIás:

Vassné Balázs Gvöreyi: A magarészérőltámogatja a kérelmet.



Imri ZoItán: A kérelme t támo gatja.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ l0 szavazattal' - ellenszavazat nélk'Jl _ az alábbi
határozatothozta;

3 t2003. tI.27 .t olrKt. sz. hztár ozat

A Képviselőtestület engedélyezi az Ajkai Labdarúgó
Utanpótlást Nevelő Egyesület részéte az örtkormányzati
tul aj do nban l évő tornac s arnok használatát 20 03' marci us
1., március 2., március 8. és március 9. napján 8-17
óráig napi 10.000'- Ft bérleti díj ellenében.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, ill. március 9.

b'l Rrákóczi u. 45. sz. alatti önkormányzati bérlakás ügye.

Pichler József polgármester: Szóbeli-üíjékoztatőjában elmondja a Testületnek,hogy az
önkormányz at irúézményeiben dolgozó munkavállalók közül Szabó Istvánné Aj kai lakós
pedagógusje|ezte felé szeretné bérelni aszőbanforgó lakást. Szabóné szeretné tudni, hogy
hany éwe kaphatja meg' ugyanis annak fi'iggvényében vezetteti be a gánt a lakásba.

Kérdés.hozzászőIás;

Rieger Tibor: Azt!korzeti megbízott nem tart igényt a lakásra?

Pichler József: Az ajkai Rendőrkapitányságvezetője elmondásaszetintazqkórzeti
megbízott nem tart igényt a lakásra, mivel úrkúti és a szüleivel él.

Rieger Tibor: Véleménye szerint obermayer ottó kinevezésre kerülő körzeti megbízottat
személyesen kell megkérdezni.
Szeretné tudni azt is, hogy az iskolrínak, óvodiínak atávlatí terveiben nem szerepel-e olyan,
hogy új pedagógusnak lakásra lenne sztiksége.

ImriZoltán: Ezt nem tudja, de ésszerű, hogy az önkormányzatbérbeadja,márcsakaz
állagmegóvás érdekében is.

Mádlné Sas Anikó: A lakás áIlaga* ha üresen, flitetlenül, gondozatlanul áll _ romlik, eztény'
kezdeni kell vele valamit.

Vassné Balazs Györgyi: Egyet ért Rieger Tibor képviselőtrírsával. Először akÓrzeti
megbízottatmeg kell kérdezni, és véleménye szerint elsősorban olyan kaphassa meg a lakást,
akinek még nincs saját tulajdonú lakása-

Pichler József polgármester: Felveszi a kapcsolatot obermayer ottóval és megkérdezitőIe,
igényt tart-e az önkormányzatitlJlajdonú bérlakásta, és azt követően kerüljön sor döntésre a

lakás további sorsát illetően.
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A Képviselőtestület pol gármester j avaslatával e gyhangúan e gyetért.

c.l lrányított betegellátási rendszerről.

Pichler József polgármester: Felolvassa azfuányitottbetegellátás működésitapasnalatairől
szóló körlevelet _ levél szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi _.

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balázs Györgyi: Konkrétan mit jelent ezazirányított betegellátás. Nem oda megy a

beteg ahova akar, hanem oda, ahova küldi a házi orvos?

Pichler Józsefi Röviden azírányitottbetegellátás aÍ jelentené _ egy példan keresztül
bemutatva -, hogy ha egy betegnek CT vizsgálatra kell mennie, a hiíziorvos irányitja a

megfelelő helyre.

Mádlné Sas Anikó Ez azt jelentené, hogy csak oda mehet a beteg, ahova a hiíziorvos
irényít1a?

Pichler József polgármester: Azirányitottbetegel|átással kapcsolatban drDőczy Mariann
hiíziorvos már aláúrtaa belépést, ehhez mégaz szükséges, hogy az önkormányzat is
hozzájénl\on a modell múködéséhez.

Vassné Balazs Györevi: Javasolja - a megfelelő döntés meghozatala érdekében _ a hiíziorvos
meghívását és ő is mondja el a dologról amit az önkormrányzatnaktudnia kell.

A Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta Vassné Balázs Györgyi javaslatát a háziorvos
testületi ülésre való meghívását e témakörben.

Több targy nem volt a polgármester azülést 18.30 órakor berekesztette.
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