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Községi Önkormónyzat KépviselőtestüIete
8409 Urkút Rúkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
Szúm: 89-11/2007.

JEGYZÓKÖNYv

Készült: Úrkút Község Önkormán yzati Képviselőtestülete 2OO7 . november
13.-án (kedden) du. 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli
ü1ésérő1.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Imri Zoltán
Dt. Dőczy Mariann
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós

képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Távolmaradását beielentette: Farkas István, Vassné Balázs Györgyi,
Zsebeházv Károlyné képviselők.

Rieger Tibor polgármester koszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
azilésbatározatképes, mert a Testület 10 tagja köZül 7 fő jelen van.

Eá követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag- 7
Igen szavazattal, - ellenszavazatnélkúl - elfogadott.

NAPIREND:',{oí::il[#n::l zat 2007 . évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester



2.) Vegyes ügyek.

a.) Belső E|Ienőrzési Társulás 2008. évi ellenőruési terve és

stratégiai terve.
Előadó: jegyző

b.) Jáger Szabolcs úrkúti lakós helyi támogatás iránti kérelme.
Előadó: polgármester

c. ) B urs a Hungari c a p áIy ázatainak e lb írá1 ás a.

Előadó: jegyző
d.) Úrkúti sportkör támogatás iránti kérelme.

Előadó: polgármester
e.) Karácsonyi díszkivilá gítás.

Előadó: polgármester
f.) Polgármester jutalma.

Előadó: Pichler Józsefné ad hoc bizottság elnöke
g. ) Önkorm ány zati dolgozók jutaÍmazásáról.

Előadó: polgármester
h.) Takács Sándor köZterület-foglalási ügye.

Előadó: polgármester
i.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezel é s i Önkormány zati T ár sul ás i Tanác s Társul ási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

% Lxffi 3ix;1"#Í:t1 T:y;:v 
i kö lt s é gv eté s ének

Előadó: Rieger Tibor
polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítésként annyit teszhozzá,hogy a

módosítások a Testület korábbi döntései alapján készültek, illetve az adott
áLlami támogatások miatt . Azonban két olyan módosítási javaslat is van az
előterjesztésben, ami nem került még megbeszélésre. Az egyik ilyen a

zsófiapusztaibuszvárő elkészítése, amit a roSSZ idő miatt sürgősen el kellett
kezdeni készíteni, a másik a közösségihénbantartandő programok kibővítése
miatt egy gyermekeknek szóló koncert, mikulás nap előtt.



Kétdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: o mindkettőről tudott már és elfogadta, amitjavasol
képviselőtársainak is. Hozzáuzi még, hogy a követke ző év költségvetésébe a
közösségi házi programokra több pénzt kell biztosítani.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül_
az alábbi rende l ete t ho zta:

9/2007. (XI.14.) ÖkKt rendelet

út ,it Község Önkormányzata2007. évi költségvetésének
módosítása.

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

2. NAPIERIID: Vegyes ügyek.

a.) Belső Ellenőrzési Társulás 2008. évi ellenőrzésiterve és
stratégiai terve.
Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.bozzászőIás:

Dr. Dóc4l Mariann: A Társulás 2008-ban kezdi az ellenőrzéseket?

Rostási Mária jegyző: Nem, mert azidei évben is volt egy átfogó ellenőrzés,
mely a Polgármesteri Hivatal pénzigyi szabályzatait, apénzugyi fegyelmet
vizsgálta mind a települési önkormányzatnáI. mind a kiiebbségi
önkormányzatnál. Ez az átfogó vizsgáIat október elején fejezőáott be, az
Intézkedési tervet most késziti, melyet a Képviselőtestületnek is bemutat, az
ellenőrzés i j egy zókönywel együtt.

Pichler Józsefné alpolgámester: A belső ellenőrzésről tudni kell, hogy az mindig
segítő szándékú. Jónak taft1a,hogy iskolánál, óvodánál is lesz átfogó ellenőrzés.
A 2008 évre vonatkozó ellenőrzési tervet és a stratégiai tervet elfogadásra
javasolja.
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A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül-
az alábbi határ ozatot hozta :

5412007. (XI.t3.\ o|<Kt határozat

A Képviselőtestület a Belső Ellenőrzési
Társulás 2008. évi ellenőrzésitervét és 2008.
évi stratégiai tervét jőváhagyja.

(A tervek a jegyzőkönyv mellékletét
képezik.)

b.) Jáger Szabolcs úrkúti lakós helyi támogatás iránti kére|me.
Előadó: polgármester

' E napirendi pont zétrt ülés keretében került megtárgyalásra,
melyről külön j egyzőkönyv készült.

d

c . ) B urs a Hun gari c a p áIy ázatain ak elbír álás a.
Előadó: jegyző

E napirendi pont zárt ülés keretében került megtárgyalásra,
melyről külön jegy zőkonyv készült.

d.) Úrkuti sportkör támogatás iránti kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos kérelmet a képviseIők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann: Mennyi pénztkapott eddig az önkormányzattőIa sportkör?

Rostási Mária jegyző: Azideiköltségvetésben is 1600 e/Ft volt tervezve, és ezt
a sportkör már meg is kapta teljes egészében.

Lipp Józsefné: A foci pályát is ésszerűen kellene locsolni.
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Lisztes G}zőző: Neki is ez a véleménye, hogy ésszerűen kell locsolni, mert
amikor még nem őkfizették, akkor májusba bekapcsolták, augusáusban
kikapcsol ták a locsoló berendezést. Nem ők fizették' de -o'iig"''.
Nem érti azt sem, ha nincs pénzük, miért ajkai focistákat szerződtefnek, akiknek
nyilván sokkal több pénzt kell fizetni.
A másik dolog, ha ennyi pénz kell ahhoz,hogy a csapat a második helyre jusson
8 vidéki és 1 úrkúti játékossal, akkor egyá\talánkell a falunak a foci?
Nem érti azt sem, hogy miért este 7 őréúő1, villanyfenynél kell focizni.

Lipp Józsefné: Az ő fta az ifi csapatb an játsz\k tudnának délután is edzeni, de
ők is este edzenek.

obermayer Miklós: Amikor a csapatban csak úrkútiak játszottak akkor a t4.
helyen volt, most az ajkail<kal a2. helyen van acsapat. Ez végútis nem
mindegy?

Imr i Z oltán: Mint sp orttal fo g 1 alko ző szakemb er e 1 m on dj a, ho gy az utánp őtlás
csapat erős, de nem látja a nevelő hatást. A fiatalokat be kell építeni anagy
c sapatb a. Ezt nem látj a biztosítottnak.

Pichler Józsefné alpolgármester: A kérelemben 600 elFt-ot kérnek. Eddig a
legtöbb esetben akért összeg felével lettek támogatv a, így év vége felé.

obermayer Miklós: Neki az a véleménye, hogy jövőre az önkorm ányzat ad1on2
millió forintot' havi bontásban, és ebből gazdáIkodjanak, és ennél tcitbet ne is
kérjenek, mert nem kapnak.

' A sportkor részérőlFarkas József és Wolf Péter érkezett a
testületi ülésre' -

Farkas József Sportkör részéről: Kéri a sportkör nevében, hogy akértösszeget
szavazza meg a Testület, mert a nagyon sok vízdíj miattműködési gondjaik
vannak.

lmri ZoItán: Megismétli a már elmondott akat, hogy a helyi tehetséges fiatalokat
kell beépíteni a nagy csapatba.

Pichler Józsefné alpolgármester: Az önkorm ányzatjelenleg rendelkezik még
gazdasági tartalékkal, azonban ez alaposan megcsappant, mert beindult a
közösségi ház, ahova programokat kell szervezni, ellhezis pénz kell,
Zsófiapusúánmajdnem egy teljesen új buszmegállót kelleti létrehozni, mely
szintén a gazdasági tartalékterhére ment.
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Rieger Tibor polgármester: Készül a2008 évi koncepció, ez alapján is tudja,
hogy nehéz év előtt álI az önkormánYzú, főleg lta a szewtyvízcsatornázásta a

saját erőt kell biztosítani.
Elmondja aztís, hogy atavalyi év végén 800 elFt-ot kért és 400 e/Ft-ot kapott a

sportkör. Most javasolja a gazdasági tartalék terhére a 400e Ft-ot.

A Képviselőtestület egyhangiilag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi határ o zatot ho zta:

55/2007. (XI.L3) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a helyi Sportkör működési
kiadásait az önkorm ány zat 2007 . évi költsé gvetésében
a gazdasági tartalék te rh ére 4 0 0 e l F t- aI támo gatj a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

e.) Karácsonyi díszkivilágítás.

Előadó: polgármester

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli tájékoilatőjában elmondja, hogy a

takarékszövetkezet előtti tér szolid karácsonyi díszkivilágításra ajánlxotkért,
mely megérkezett aléftványtervvel együtt. Ezt az ajánlatot,Iátványtervet a

képviselőkrészére is elküldte a Hivatal.
Alátványterven szereplő jégcsap-frízér és a szerelési költség kb. 100 eFT. Ez az
ö s s z e g a gazdas ági tartaIék terhére kifizethető .

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Örömét fejezi ki, hogy egy kicsit csinosítható a település
karácsony kömyékén. Véleménye szerint ennyi pénzt minden évben lehetne
szénni ilyen fajta dolgokra.

Pichler Józsefné: Neki is tetszik a javaslat. Szerinte ez aZ összeg csak egyszer
jelentkezik' mert ha ki van építve a csatlakozási pont, akkor a következő évben
csak az áramdíj lesz.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkÍil -
az alábbi határ ozatot hozta:



56/2007. (XI.l3.\ o|<Kt határozat

A Képv i s e 1 őte stül e t a takar éks zöv etke zet előtt tér
karác s onyi dí s zki vi l ágításár a a gazdas ági tartalék
terhére 100 e/Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határídő: azonnal.

f. ) Közös s é gi házba asztal vásárlása.

Rieger Tibor polgármester: Tí4ékortat1a a Testületet, hogy a közösségi
házban nincsenek asúalok, így az önkormánYzú, ill. az intézményei, és a civil
szervezetek sem tudnak rendezvényeket tartani. Az asztalokra nagy szükség van,
javasolja legalább 10 db kisebb méretű asúalvásárlását 130 e/ft értékben a
gazdas ági tartal ék te rh ére .

Kérdés. hozzászóIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag * 7 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül -
az aIábbi határ ozatot hozta.

5712007. (XI.13.) ol<Kt határozat

A Képviselőtestület a közösségiházba asrtal
vásárlásátra 130 e/Ft-ot biztosít a gazdaságitartalék
terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azor'nal

f.) Polgármester jutalma.
Előadó: Pichler Józsefné ad hoc bizottság elnöke

Pichler Józsefné az ad hoc bizottság elnöke tájékortatja a képviselőtesttiletet,
hogy az önkormányzat 2007 . évi költségvetésében külön tételként szerepel a
polgármester jutalma. Javasolja a bruttó 270 eFt-ot a polgármester részére
jutalomként kifizetni.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.



A Képviselőtestület _ 6 igen szav azattal,I tartozkodás - ellenszav azat néIkúI _
az alábbi határ ozatot hozta:

58/2007. (XJ.13.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület Rieger Tibor polgármester részére
egyszeri, 27 0 elFtjutalmat állapítmeg.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

g. ) Önkorm ány zati dol gozók j utalma.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Ri e ger Tib or po l gárme ster táj ékoztatja a Képvi s e 1 őte stül etet, ho gy az
önkormányzat 2007. évi költségvetésében bérmegtakarítás, kozóí 2.2OO ept
összegben. Javasolja ezt az összeget az önkorm ányzat dolgozói között
felosztaní . Ez az 50 dolgoz őra átIagban bruttó 50 ezer forint.

Kérdés,l'rczzászőlás:

obermayer Miklós: Az elmulttestületi ülésen lett döntve arról, hogy az általános
iskolában anapkóziseknél atulőra miattplussz bér-kiadás lesz' Nem kellene
erre tartalékolni ezt a bér-megtakarítási összeget?

Pichler Józsefné alpoIgármester: Az iskolai napközinél nem számottev ő ez az
összeg.

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Testületet arról, hogy az iskolai
Iétszámleépítés miatt az önkormányzatnakplussz bérkiadása nem ke1etkezett,
mert erre az összegre pályázatot nyujtott be az önkormányzat, mely nyert is. Ez
az összeg - 2.300 e/Ft - a, Általános iskola szakfelad aton zárolásrá is került.

Lipp Józsefné: Akkor tulajdonképpen a jutalmazásraiavasolt összegen kívül
még2.300 e/Ft plussz bérmegtakarítás is van?

Rostási Mária 
_i egyző: Igen.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül -
az alábbi határ ozatot hozta:



A Képvi s el őtestül e t az önkormány zati dol gozók
részére a2007. évi költségvetésben az össz
önkormányzati bérmegtak arítás terhére 2.200 e/Ft-ot
bi^o sít, jutalmazás célj ábót.

Felelős : polgárme ster, jegyző
Határidő: azonnal

h)Észak-Balatoni Térség Regionális Településí
S zi lárdhu 1 1 adék-kezelé si Önkormá ny zati Társul ási Tanác s
Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester

(Írásos előterj e saést a j egyzőkönyv melléklet ét képezi.)

Kér dés, hozzászőlás: Nem hangzott eI:

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal' - ellen szavazatnélkül -az alábbi határ ozatot hozta:

u't ,it Község Önkormány zatiKépviselőtestülete az
E szak-Balatoni Térség Regionális Települési
s zi l árdhul ladék-keze l é s i Önk ormány zati Társ u l ás
Társulási Megállapodás X. fej ezeténe k 2. francia
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
,,Jelen szerződés IV. pontjában foglalt, a Társulás
feladatának elIéÍása, a KA és az Önkormá nyzatok
számára a saját forrás kiegészítésére biztosított
valamennyi támogatási forma előírásainak teljesítése
érdekében a Társulási Tanácsra átrul'ázott valamennyi
feladat- és hatáskör. Amennyiben a pályázati felhívás
alapján képezőjogforrás nem teszi lehetővé, hogy a
társulás saját maga nyújtsa be pátyázatát,úgv u
Társulási Tanács Veszprém Megyei Jogú Város



Felelős Polgármester
Hataridő: 2007. november 19.

Több tárgyanem volt a polgármester azulés 19.30 órakor berekesztette.

kmft.

l0

Önkormá nyzatát bztalmazza fel arra, hogy nevében

\

Qo.\o{'\^J --
Rostási Mária

jegyző

t_ t_
Rieger Tibor
polgármester


