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Szúm: 14-1l/2005.
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Késziilt: Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete 2005. augusztus 1.-én meglartott
rendkívüli iilésérőlll"
.,-'.!!n^9!;1l:'

Jelenvannak: PichlerJózsefpolgármester,
ImriZoltén,
Ktikönyei Edit,
Kocsó Jiínosné,
LIpp Józsefné,
Lisztes Győzó,
Pichler Józsefné képviselők.

Távolmaradását beielentette: Mádlné Sas Anikó, Rieger Tibor, Vassné Baláns Gyorgyi'
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mánia jegyző,
Czkáky Karolyné iskolai gazgató.
ülés
Pichler József poleármester ktiszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
hatfuozatképes,mertaTestület10tagiából7főjelenvan.

Ezt krivetően ismertette az tilés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 7 igen
szavazaItaI. - ellenszavazat nélkül - elfogadott'

Napirend: l.)_Községi Önkormanyzat2OOi. évi költségvetésének módosítása

_ rendelet-

tervezet.

Előadó: polgiírmester
2.)

A kdmyezet védelméről _ rendelet_tervezet
Elóadó: jegyző

3.)

A gyermekjóléti ellátásokról szóló
- rendelet-tervezet.

Előadó: jegyző

412004. (IV.6.) rendelet módosítása
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4.) Hauser Lajos Általanos Iskola l5-8 osztálylhelyi tanterve.

Előadó: polgármester

5.) Vegyes tigYek.

a.)' Polgármesteri Hivatalban nyíIászárőkfelújítására meghirdetett
ktiibeszeruési e\árásról döntés meghozatal'
Előadó: jegyző

b.) Településre vonatkozó címerkészítés'
Előadó: jegyző

c.) Község szewtyvízcsatornánásárő|'
Előadó: polgármester

A.) Tájéko ztatő alejárt határidejű testtiletihatlrozatok végrehajtásaról'
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak'/

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangula

g_7

_
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül

elfogadta.

MPIREND TÁRGYALÁSA:

!)

_
NAPIREND: Községi Önkormanyzat2}O'. évi költségvetésének módosítasa
rendelet-tervezet.

Előadó: Pichler József polgiírmester
Árásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak'/
Kérdés.hozzaszólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangulag _ 7 igar szavazaLtaL'
rendeletet horta

_

ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

Úrkút Község Önkormány zat 20O 5, évi kö
módosítása.

ltsé gvetésének

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletét
képezi.)

2. napirend:

A környezet védelméről _ rendelet-tervezet.
Előadó

:

Rostási Maria jegyző

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:

Lisztes Győző: T<jbb kérdéseis van. Az első a 2. $ (3) bekezdésében,a fold felszínón milyen
tevékenységnem folytatható. Mire lett itt gondolva.
Pichler József polqármester: Például az olajcsere is a ftldfelszínénfolyik, ezkárosítjaa
tehát ezt atevékenység tilos.

környezetet,

Lisztes Győző: Mit jelent az erős zajhatás az 10 $. (3) bekezdésében?Véleményeszerint több
olyan munkaeszközvan, pl. kösztinígép vagy a motorkerékpározók ami nagyobb zajjal jár,
mint pl. egy elektromos fűnyíró által okozott zaj.Mivanadiscóval, illetve azazzal okozott
zajjal. Az erős zajhatást decibelben kellene meghatározni.
Rostási Máriajegyző: Azilz|etekműködésóről szóló jogszabály is meghatarozza,hogy mit
tehet a jegyző,ha a zajterhelési határértéket figyelmeztetés ellenére ismételten túllépték,
illetve a veszélyes mértékiízaj esetén, azuzlet nyitvatartását korlátozhatja. Amennyiben
zajterhelés mérésérekeriil sor, a kereskedőt akkor terheli annak költsége' ha a megengedett
hatát értékettul l ép i, el l enke ző e s etb en az ö nkormány zatot.
Az erős zajhatás az, ami étzékszerviészleléssel megállapíthatóan és az állarnpolgrárok
nyugalmát j elentős mértékbenzavarja.
A rendeletben is meg lehet állapítani jogszabály figyelembevételéve| a zaj- és rezgésterhelési
határértéket.
Hozzáteszi,hogy ha öt év átlagátveszi, azilyenfajta bejelentések száma minimális, szám
szerint kettő ilyen volt, az egyikről a képviselők is tudnak, mert az állampolgártól külön
levelet kaptak.

Pichler Józsefné: Szerinte sem decibelben kell meghatÍltozni azajbatást.
Kocsó Jánosné: Ennél a bekezdésnéljavasol további szigorításokat, pontosabban meg kell
hatátrozni, hogy szombat-vasámap és iinnepnapokon 20'00 őrátől reggel 8.00 óráig nem lehet
erős zajhatással járó munkát végezni.
Kökönyei

Edit: Maximálisan

támogatj a eil' a kiegészítést.
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A polgármester szavazásra teszi

a kiegészítést,mely a|apjan a Képviselőtestület Kocsó
Jánosné javaslatéú. egyhangúlag 17 igen szavazattall elfogadja, és az beépült a rendeletbe..

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igenszavazattal,
rendeletet horta:
9/2005. (VIII.2.)

- ellenszavazat nélkül az alábbi

ÖkKt rendelet

A Környezet védelméről
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkónyv mellékletét
képezi.)

3. napirend: A gyermekjóléti ellátásokró szőlő 412004. (IV.6) rendelet módosítása
- rendelet-tewezet.
Előadó: jegyző

/Az irásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./
Rostási Maria jegyző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy a helyettes szülőnél ha
elhelyezésre kerül egy kiskoru, térítésidíjat kell ftzetnie a törvényes képviselőnek.Ezeddig a
helyi rendeletből biényzoÍt, melyet pótolni kellett.
Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igen szavazattal'

- ellenszavazat nélkül _ az alábbi

rendeletet hozta:
10/2005. (VIII.2.)

OkKt rendelet

A gyerme$óléti ellátásokról szóló 412004. (IV.6.) rendelet
módosítása.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l
5. napirend: Hauser Lajos Általanos Iskola l5-8 osztálylhelyi tanterve.

Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Pichler József polgármester: A meghívóban már jel ezvelett,hogy maga a tanterv nagy
terjedelmű, ezért másolni és a képviselők részérekiküldeni a Hivatal nem tudta, ezért a
Hivatalban lehetett csak tanulményozni. Egy képviselő élt ezzel a lehetőséggel.
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Cziráky Károlvné ieazgató: A tantervet adaptálták, az őrakeretet nem léptéktul' törvényi
kereteken belül maradtak. A tanterven minden pedagógus dolgozott'

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazattal,

határozatothozta:

48/2005. (VIII.l.)

- ellenszavazat nélkül _

az alábbi

okKt határozat

A Képviselőtestület

működő Hauser Lajos
Altalános Iskola 5-8 osztályra vonatkozó helyi tantervét
jővzlhagyja.
a fenntartásában

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos
5.) Vegyes ügyek.
a.

)

Pol gármesteri Hivatalban ny ílászár ők felúj ítására me ghirdetett közbeszerzési
elj rírásról

döntés meghozatala.

Előadó: jegyző
/Értoketesi jegyzőkönyv

és mellékleteit a képviselők előre megkapták./

Rostási Maria jegyző: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal
nyilászátőira vonatkozőközbeszeruési eljárás keretén belül két ajanlat érkezett első körben,
melyből a második kör folyamánegy ajánlattevő ajánlatát fenntartotta, a másik viszont nem.
Igy tehát egy érvényes ajánlat van, melynek összege .1.727.209.- Ft. A költségvetésbenezzel
szemben 1.500 e/Ft van e feladatra tervezve, amit pótolni lehet apénzmaradvány terhére.
Kérdés.hozzászólás:

Kocsó Jánosné: Mivel csak egy érvényes ajánlat étkezett, űgy azt kell elfogadni, és ő
a a p énzmat advány terhére a hiány ző ö s sze g pótlás át.

j avas olj

Kökönyei

Edit: Ő is

egyetért Kocsó Jánosnéval.

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

4912005

t'VIII.l.l ÖkKt Latározat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a
Polgrírmesteri Hivatal nyílászárőinak felújítására vonatkozó
ko zb eszet zé s i e lj rírás nyertes p áIy ázőj ának az Autogram Kft (Ajka' Alkotmány u. 18.) hirdeti ki.
Felelős : polgiírmester
Határidő : 2}}S.szeptember
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A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül _ az alábbi

hatitrozatothozta;
50/2005.

íVilI.l.) okKt határozat

a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak
fe lúj ításara terv ezett 1 5 0 0 elFt- o t a p énzmatadv ány terhére

A Képviselőtestület

.

kiegészíti 227 elEt-al.
Felelős : polgármest er, jegyző
Hataridő: azowtal'

b.) Településre vonatkozó címerkészítés.
Előadó: jegyző

vonatkozó
Rostási Maria jegyző: Javasolja a Képviselőtestületnek, a címer készítésére
..gbfuá't *t"él .lőbb megadni, hogy a tervezőmunkálatok megkezdődhessenek. Ó atervezó
1nunkálutok at mege|őző kutatások at e\végezte, dokumentumok megvannak' a képviselőkkel
történt megbeszélésalapjrín elmondja, hogy a címer három mezőbő| álLna, a felső két
mezőben aziveggyártásra utaló kehely és a fa, mint azüveggyártás fontos elem, és az alső
részben a mangánétbányánautaló karbit lámpa lenne. Természetesen ezt heraldikai
szempontbő| amegbízott cég e|emzi és eltéréslehetséges.

Kökönyei Edit: Amennyiben más véleménye |esz aheraldikusnak azta képviselőtestület
milyen módon fogja megtudni.
Rostási Mária jegyző: A jelképekről _ címenőI, zász|őről - rendeletet kell alkotni, melynek
.rrogu*i''a testtilet hatásköréb e tartozik. Ezen túlmenően folyamatos egyeztetést is
,'tilirég.rnek tart a képviselőtestülettel, a végső dtjntés a mát említett rendeletalkotással
zárul.

Lipp Józsefné: A lényeg az,hogy folyamatos antájékoztatva|esz a címerkészítésmenetéről a
képviselőtestület.

Pichler Józsefné: o is egyet ért azelhangzottakkal. Kérdéskéntteszi fel, hogy mennyi lesz az
ára mindennek.
Rostási Maria jegyző: Két részletes ajánlat érkezetI a Hivatalba, mely alapján számításokat
,égr"ft,b""rékatervezőkkel, és\tozzávetőleg 150 e/Ft a címer tewezés és készítésdíja.
Javasolj a ezt az összeget a pénzmaradvány terhére biztosítani.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal,

- ellenszavazat néIkúl_ az alábbi

határozatot hozta'.

51/2005.

íVilI.l.) ÖkKt határozat

és a jegyzőt,
hogy Úrkút község címerének elkészíttetésérőlgondoskodj on.

A Képviselőtestület megbízzaa polgármestert
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A címer készítésévelkapcsolatos költségekre 150'000.- Ft-ot
biztosít a pénzmaradvany terhére.
polgiírmest er' jegyző
Hataridő: 2005. december 31.
Felelős

:

c.) A Község szenrryvízcsatoménásátől.
Előadó: polgármester
Pichler József poleármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a mai napig 402
nyilatkozat érkezett vissza, akik vállalják a rák<jtést.
Kérdés^hozzászőIás:

Kökönyei Edit: Merrnyinek kellett volna visszaérkeznie, hogy biztonságosan tudjon pályé.zni
azönkorményzat.
Pichler Józsefné: A jegyzővelkiszámolták, mely szerint a750lakóingatlant alapulvéve,
ennek a80 %o-a 600, ami azt jelenti, hogy legalább még 200 ingatlantulajdonosnak kell
nyilatkozni a. Ez nagy on sok.

Lipp Józsefné: Javasolja, hogy még egy levélkerüljön megírásra és kiküldésle azon
ingatlantulajdonosok számára, akik még nem küldték vissza anyilatkozatot. Ebben a levélben
keményebben kell fogalmazni, mint az elsőben'
Pichler Józsefné: Szerinte az első levélben is le volt írva minden lényeges dolog, valótlant
nem lehet leími.
Kocsó Jánosné: Egyetért Pichler Józsefnével' telr írni egy újabb levelet és annak
mellékleteként kell megküldeni a régit is.

Lipp Józsefné: A képviselők személyes ráhatást is gyakorolj anak azon
ingatlantulajdonosoknál, akik még nem kiildték vissza a nyilatkozatot.
Edit: Visszatérve a közmeghallgatásra elmondja, hogy jobb felkészüléslett volna
sziikséges, a falu lakossága nem kapott megfelelő, szakszerútájékoztatást.

Kökönyei

Rostási Mária jegyző: A falu lakosságának megfelelő tájékoztatáshoz egyértelmű döntések is
szükségesek a testület részéről. Gondol itt pl. arra, hogy' a Honvéd, az Orgona és a
Gubiczahegy utcákban azingatlantulajdonosoknak milyen összegű ltozzájárulást kell ftzetni,
egyá|talánkell-e ftzetni' Ugyanígy azon utcákban lévő ingatlantulajdonosoknak mennyit kell
illetve kell-e Íizetniük, ahol saját erőből kenilt megépítésrea csatoma. Ez sajnos számára sem
egyértelmű, foleg nem a közmeghallgatás után. Amennyiben azingatlantulajdonosok felének
nem kell ftzetni a 180 e/Ft-os összeget, úgy megdől az eddigi számítási mód, mely szerint a
berubázási költség 20 %-át saját erőként biÍosítjaaz önkormányzatnak.
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Pichler Józsefné: Ezígy igaz. Ezekről a kérdésekről a döntést stirgősen meg kell hozni.
Javasolja visszatérni ene a következő testiileti ülésen, ahol remélhetőleg teljes létsziímúlesz a

testtilet.

A Képviselőtestiilet Pichler Józsefné j avaslatával egyhangúlag egyetért.
Több trírgy nem volt, a polgármester az ülést 20.30 órakor berekesáette.

Pichler József
Polgármester

Jegyzo

