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Készütt: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestiilete2006.szeptember
(hétfőn) du. 16.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

18.-án

Jelen vannak: Pichler József polgiírmester,

ImriZoltÍn,

Kökönyei Edit,
Kocsó JAnosné,
Lipp Józsefné,
Mádlné Sas Anikó
Pichler Józsefné képviselők.
Távolmaradását bei elentette:
Lisztes Győző képviselő.

Rieger Tibor alpolgármester, VassnéBalázs Györgyi

,

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Maria jegyző
Pichler József poleármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testület 10 tagiából7 fő jelen van'
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet
szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

NAPIREND:

1.)

a

Testület egyhangúla g

- 7 igen

Úrkút Község Önkormanyzat20}6. évi költségvetésének módosítása rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

2.) Tájékoztatő ahelyi Sportkör működéséről'
Előadó: Sportkör elnöke

3.) Tájékoztatő ahelyi Tekeklub működéséről, különös
o

nkormány zati tárno gatás

fe

lhasznál

ás áró

Előadó: ifi. Rieger Tibor Teke klub elnöke

l.

tekintettel az

2

3.) Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás alapító okiratának és Társulási Me gállapo dásának
Módosítása.
Előadó: polgármester
4.) Vegyes ügyek.
a.

)

Bursa Hungarica

Ö sztöndíj p á|y

ázathoz val ó csatlakozás.

b.) Lakásvásárlás ill. lakásépítéstámogatás iránti kérelmek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A. ) Jel entés a lej árt határidej ű te stül eti határ ozatok vé grehaj tásáró

1.

Előadó: Pichler József polgármester.

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ a Jelentést
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

ry*1fffi::..:#;#*yzat2006.éviköltségvetésénekmódosítása
Előadó: Pichler József polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Pichler József polgármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy az önkormányzat
fenntartásában működő Napközi otthonos Óvoda konyhájában étkezők2006. október 1.
oÁ-től20 Yo-ru emelkedik, ezért is kell a
napjától az áfa emelkedés miatt a térítésidíja l5
2006. évi költségvetés 10 számumellékletét módosítani.
Fentieken kívül az óvoda vezetóje tájékoztatta a Testületet, hogy az Óvodakonyhájának
maximális főzésikapacitása I40 adag, és jelen pillanatban az óvodások létszáma ]0 fő a
személyzet 12 fő, a menzások szátma 49 fő és egy napközis pedagógus, szociális étkező 20 fő,
onkormányzati dolgoző 7 fő. Ez összesen 159 fő. A javaslat az, hogy a szociális étkezok és az
önkormányzati do|gozók a helyi melegkonyhás étteremben ebédeljenek. Mód van éthordós
szá||ításrais. Egy ebéd ára 480.- Ft, mely magába foglalja az áfá-t, a nyersanyagnormát és a
rezsiköltséget is.
Ezzelkapcsolatban tájékoúattaa Testületet anól is, hogy az önkormányzat a szoc. étkezők és
az önkormányzati dolgozók rezsiköltségének 50 %-át átválla|ta, a külső étkezőknél pedig a
rezsiköltség 8 %-átvállalta át. Az önkormányzat mostanlpénzugyi helyzetében, amikor is

emelkedik a géLz,a villany és az élelmiszerek nagy részénekára, nem tudja már átválla|ni,
ezért javasolja a teljes rezsiköltség és nyersanyagnorma fizetését'

Kérdés.hozzászőIás:

Kökönyei Edit: Ez azt jelentené, hogy az ővodai dolgozóknak is az étteremből kellene hozni
az ebédet?
Pichler József polearmester: Véleményeszerint az ővodaí dolgozók maradnak az ővodai
élelmezésnél.
Mádlné Sas Anikó: Neki is az avéleménye, hogy arezsi költséget teljes egészében az
etkezórekelláthárítani, mert az önkormányzatpénzúgyibelyzete nem fogja engedni ennek
átváI|alását Gondol itt arra,hogy mar a félévesköltségvetés tárgyalásánál is tudott dolog volt'
hogy azönkormányzatiintéizményeknél pI' a gazfogyasztásratervezett összeg elfogyott.
a sioc. étkezők pedig a helyi rendelet a\apjánfizetíka térítésidíjat, ami azt jelenti, ha több a
jövedelmük lehet hogy a teljes összeget kell fizetniük, de ha kevesebb akkor kevesebbet.
Pichler József polgármester: Szerinte a szoc. étkezők szívesebben maradnának az ővodában.

Lipp Józsefné;,,Azt kell megérteni, hogy az óvoda konyháját akkor szeméIyzettel együtt
uouit""i kell. Ő tudja, hogy az étterem mostani üzemeltetője nagyon jól főz' többen viszik
miír most ltaza az ebédet.
Imri Zoltán: Az ő pedagőgus kollégái sem fognak az étteremben étkezni.

Pichler Józsefné: IogszabáIy alapján lehetoség van atra,hogy az étteremből vigyék az ebédet
azidős emberek?
Rostási Mária jegyző: A szociális törvény ad felhatalmazást arta, hogy a szociálisan
rászorultak étkeztetésétEllátási szerzódés alapjrín a helyi éttermen keresztül léssa el az
önkormányzat.
AZ EllátáSi szerződésben - mely tervezetet a képviselők is megkaptak - ki van kötve az is,
hogy azidős embereknek megfelelő étrend alapján kell a vállalkozónak biztosítani az ellátást.

Kocsó Jánosné: Egyetért az előterjesztőveI, a szoc. étkezőket és az önkormányzati
dolgozókat a helyi étteremben kell ebéddel ellátni, meft az óvodai konyha bővítésére
egyenlőre gondolni sem lehet' A menzások pedig maradjanak az ővodában'

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazattal.

- ellenszavazat nélkül _ az aléhbi

hatfuozatothozta:
4312006.

flx.l8.) okKt határozat

a szociálisan rászorultak étkeztetéséta
mellékelt Etlátási szerzódés alapján - ) aZ önkormányzati

A Képviselőtestület

dolgozók étkeztetéséta helyi melegkonyhás éttermen

4

keresztiil biztosítja 2006. október 2. napjátől. Az ővodai
dolgozók, a napközis tanulók és ametuások, valamint egy fő
napközis tanfu továbbra is az ővodéhanétkezik'
Felelős: polgármester
Hatráridő: 2006. október 2.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
rendeletet hozta:

10/2006. (IX.I9.I ÖkKt rendetet

Az Önkorm

ányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
képezi.)
2.Napirend: Tájékoztatő

a

mellékletét

helyi Sportkcir működéséről.

Előadó: Farkas József Sportkör elnök h.

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzásző|ás:
Pichler Józsefné: Az önkormiányzatitÍmogatáson
kap a sportkör?

kívtil mennyi az az osszeg, amit máshonnan

Farkas József: Egy olyan szpoÍuor volt, aki azutaztatási költség 60 %-atvállalta át' de sajnos
avállalkozása most nem megy annyira, így támogatást sem tud biztosítani.
Bichler j ózs efné : Mennyi az utazttási költsé g?
Farkas József: Hetente 2x35.000.- Ft. Az őszi szezonban közel 600 e/Ft kell, hogy el tudjon a
csapat indult.
Az l'600 e/Ft-ot önkormányzatitámogatás kevés, ezértkémea sportkör még külön
trímogatást

Mádlné Sas Anikó: Miért vanlezárvaa foci pálya?
Farkas József: Azért,mert apályaközepén kerékpiíroznaka gyerekek, a hálón másznak
felfelé, ami aztteljesen tönkre teszi.
Imri Zoltan: A eyerekeknek kell a mozgástér,jó lenne, ha minél előbb elkészülne a gyakorló
pálya, oda bármikor mehetnének a gyerekek, nem tennének ttinkre semmit.

Pichler József polgiírmester: A kapuról aháIőt le kell venni, így nem rongálják a gyerekek.
Véleményeszerint a fedett rész nagyon széles lett.
Farkas József: Ilyen anyag volt, az így jött ki.

Kökön}'ei

Edit: A páIyamegvilágítása egyes embereket nagyon initál.

Farkas József: A pályamegvilágítása miatt azátamdíj kb havi 3000.- Ft-al emelkedett. A
kivitelezésére apénznagy részéta szombathelyi Haladás adta, amikor Úrkúton voltak.
Szríndékaa sportkörnek, hogy a fedett részen egy-egy széket adnak el2-2500.- Ft-ért, hogy
így is legyen bevételtik..

Mádlné Sas Anikó: Vissza kellene állítani apártolő tagságot is.
Farkas József: Már avezetőség is elgondolkodott ezen, és vissza fogja állítani'

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 7 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül _ a sportkör

táj éko ztatőját el fo

g

adta'

3.NAPIREND:

Tájékoztatő a helyi Tekeklub műktjdéséről, külcjnris tekintettel az
önkormány zati támo gatás felhaszn álás ár ől.

Előadó: ifi. Rieger Tibor Teke klub elnöke
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kétdés^hozzászőIás:
Kökrjn)zei Edit:

A tekeversenyeken anézőkozönség hogy épül fel? Kell-e fizetniük?

Ifi. fueeer Tibor: Van amikor 30-40 ember is ott nézőként, és belépőt ftzetni nem kell.

Pichler Józsefné: Atájékoztatót jónak tartja, abból mindent megtudott, amit meg akart tudni.
A pénzügyi tájékoztató is jó. A maga részérőlatájékozatót elfogadja.

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igen szavazattal,
táj ékoztatőját

el

fo

- ellenszavazat nélkül _ a Tekeklub

gadta.

4.NAPIREND: Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Tiírsulás alapitő okiratának és Társulási Me gál lapo
Módosítása.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták)

Kér dés. ltozzászőIás: Nem hangzott el.

dás ának

A Képviselőtestiilet egyhangúla g_ 7 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül _ az alábbi

I'ntározatothozta:

4412006. 0X.18.)

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormany zatÍnak Képviselőtestülete a
Képviselőtestiilet 6412005. (XI.7.) Ötrt battrozatát, egyiltta| az
Ésiak-Balatoni TérségRegionális Települési Szilardhuiladék
Kezelési Önkormanyzati Tarsulás alapító okiratát és társulási
megállapodását módosítj a, melynek a módosításokkal egységes
szeikezátben foglalt szó szerinti szövege ehatározat mellékletét

képezi.
Felelő: polgármester
Hataridő: folyamatos

4.NAPIREND: Vegyes ügyek.
a.

) Bursa Hungarica

Ö sztöndíj p áIy

ázathoz való csatl akozás.

Előadó: polgármester
(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')
Kérdés.hozzászólás:

jövedelmi értékhatar
Pichler Józsefné: Javasolja apáIyazatirendszerhezvalő csatlakozást és a
oÁ-át,
t<oráuuiát< alapjtniljraalegalacsonyabb öregségi nyugdíj 750
^"ehurár*á'áb*a
vagyis 38.700.- Fífőt.

A Képviselőtesttilet egyhangúla g _ 7 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

határozatothozta:

Úrkút Közsé g Önkorman y zati Képviselőtestül ete az oktatás r
Minisztériummal együttműködve 2006 évre is kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormá nyzati Ösztöndíjp ály ázatot
a feliőoktatási hallgatók számára' A csatlakozási szátdékrő|
szó ó Nyi l at ko zat aláir ásár a a p o l gárme stert felhat almazza.
Megállapítj a e páIyázati rendszerb en aZ a szociálisan
rászorult, akinek a családjábaÍL az egy főre jutó
átlagj <ivede |em az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1 5 0
haladja meg'
'Á-át,vagyis jelenleg a 38'700'- Ft-ot nem
1
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Felelős: polgármester
Hatátido: folyamatos
b.) Lakásvásarlás

ill. lakásépítéstámogatás iranti kérelmek

Előadó: Pichler József polgármester
Pichler József polgiírmester: Előterjesztésében elmondja, hogy két lakásépítkező nyujtott be
támogatási kérelmet'
Kucsera Csaba és neje családjában az egy főre jutó átlagjövedelem 43.640.- Ft, Pichlet Zsolt
és neje: családjukban aZ egy főre jutó átlagjövedelem 50.145.- Ft. Mindkét család úrkúti
lakós, rendelkeznek a helyi rendeletben előír jogerős építésiengedéllyel, hitelképesek.
Kérdés.hozzászólás:

Kökönyei

Edit: Javasolja mindkét családnak az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 200.000.Ft-os kamatmentes visszafizetendő támogatást.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - 7 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül _ az alábbi

batáÍozatothozta:

4612006. űX.18.)

okKt határozat

A Képviselőtestület Kucsera Csaba

és neje Úrkút, Rákóczi u.
2. sz. alatti lakósok részére200.000.- Ft. kamatmentes,
visszatérítendő támogatást állapít meg az urkúti 9ll2hrsz-u
telken családi ház építésecéljáből. A kérelmezők a helyi
támogatás 10 év alatt _ havi egyenlő részletekben tartoznak

-

visszaftzetni a külön Támogatási Szerződésben foglaltak
alapján
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. október 15.

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igen szavazat|al,

- ellenszavazatnéIku| _ az alábbi

hatátozatothozta:

47 1200 6.

ilX.l8.\ ol<Kt határ ozat

A Képviselőtestület Pichler Zsolt

és neje

Úrkút' Sport u. 13'

sz. alatti lakósok tészére200.000.- Ft' kamatmentes,
visszatérítendő támogatást állapít megaz úrkúti5I715 hrsz-u
telken családi ház épitésecéljából. A kérelmezők a helyi
támogatás 10 év alatt - havi egyenlő részletekben _ tartoznak

8

visszafizetni a külön Támogatási Szerződésben foglaltak

alapjrín.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2006. október l 5.
Több tárgy nem volt a polgárme ster azülést 19.00 órakor berekesztette.

Qo*J...lJ-

Rostási Mátia
jegyző

-

