
Közs égi Önkormdnyzat Képviselőtestülete
HÚrkút, Rúkóczi u. 45.8 88/507-031'

Szóm: 19-10/2004.

JEGYZÓKÖNYv

Készü lt : Úrkút Közs é g Önkor mány zati Képv i sel őte stülete 20 0 4 . szeptemb er

I 6.-ánlcstitortokörV du. 1 7.00 őrai kezdettel megtartott rendes ülésén.

Az ülés helve: Polgármesteri HivataI _tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

Imri ZoItán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Pichler Józsefné,
Mádlné Sas Anikó'
Vassné Ba\ázs Györgyi képviselők.

Távolmaradásátbeielentette:RiegerTiborésLisztesGyőzőképviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző'
Dr. Steinbach Andrea vállalkozó fogorvos

Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és

atározatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fő

jelen van.

Ezt követően ismert ette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 8

szavazattal, - ellens zavazatnélkül _ elfogadott'

Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzat2OO4. évi koltségvetésének

. módosítása -rendelet-tewezet'

Előadó: polgármester
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2.) Egyes szociális ellátásokról _ rendelet-tervezet.

Előadó: jegyző

3 . ) Helyi hul ladékg azdáIko dási tervről _ rendele t-terv ezet.

Előadó: jegyző

a. ) Úrkút Község Önkormá nyzata 2OO 4. I. félévi költségvetésének
teljesítése.

Előadó: polgármester

5.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás módosító alapítő
okiratának és Társulási megállapodásának elfogadása.

Előadó: polgármester

6. ) S zentgál-Úrkút fo gászati korzet működéséről.

Előadó: dr Steinbach Andrea vállalkozó fogorvos

7.) Yegyes ügyek.

a. ) Bursa Hungaric a páIy ázati' rendszerh ez v aIő c satlakozás.
b.) Öregfiúk Egyesület támo gatás irántikérelme.
c.) Iskolatej program.

Napirend tárevalása előtt:

a.) Jelentés a lejárt határidejútesttileti határozatok végreh ajtásarőI.

Előadó: polgármester

Pi chl er Józse f pol gárme ster : a lej árt hatéridejú te stül eti határ ozatok
végrehajtásárőI az alábbi szóbeli előterjesaést tette:

3412004. (.YII.9.) ÖI<Kthatározat: L4l8l14 hrsz-u ingatlanravonatkozó adás-
vételi szerződés megkötést nyert, íey u szerződés a Földhivatal
ingatlannyilvántartásábanátvezetésreiskerült
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35/2004. (VIII.9.) ÖkKt határozat: A HulladékgazdáIkodási terv a gesztor Ajka

ffiataáItaIaKörnyezetvéde1miFe1ügye1őségretovábbításra
került, a p áIy ázaital kap c s olato s nyi latkozattételek me gtörténtek'

38l20O4. lYIII.9.l ÖI<Kthxározat: A Vodafone Magyarország Mobil
{aruaaesi Rt részére az önkormányzatitulajdont képező 370 és 0r41l4 hrsz-u

,,köZ:ut" megnevezésű ingatlanokra adott út szolgalmi jogra vonatkozó

iatározatot javasolja visúavonni, mert a Társaság is letett e szándékárőI és az

ügyet máshogy r endezte.

HozzászőIás:

Kökönyei Edit: M ár azelején ezvolta véleménye, és meg sem kellett volna

adni ilyen formában a testületi hozzá$áruIást'

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal,- ellenszavazatnéIkul - az

al ább i határ ozatot ltozta:

4 4 t 200 4. (|X.l 6) Ó|<Kt határ ozat

A Képviselőtestüle t 38 l2OO4. lYilI.g . l Ötrt
határozatát _ mely a Vodafone útszolgalmi jog

bejegyzésérevonatkozott-azonnalihatáIlyal
visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatéridől. azonnal

3912004. NIII.9.l ÖJd(thatározat: AHauser Lajos Általános Iskola és a

N"pkö't ottho.'o' Órro da adőszétmára vonatkozó bejelentés a Megyei APEH
t észér e me gküldésre került.

4 O l 20 0 4 . lY III.9 . l ÖI<Kt határ ozat: Pichler Józs e f po 1 gárme ste r t é szér e a

250.000. Ft jutalom kifizetésre került.

4 l l 2 0 O 4 . l Y III.9 . l ÖY'Kt batár o zat: Az urktfti me denc e s z intáv ite 1

"áry'ítá't..h"tk 
i kivitelezésére vonatkoz ő szerződés megkötésre kerü|t'

42l2OO4. NIII.9.l ÖI<Kthatérozat: ANapközi otthonos Óvoda ,,régi"

@áboz aNemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

hozzájátrult.
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43 l 20 O 4 . lvIILg . l ÖkKt határ ozat: A Tornac s arnok, mint közö s s é g i színtér
fe lúj ítás ára vonatko ző p áIy ázat a Közép -Dunántúli Re gionál i s F ej 1 e szté s i
Tanácshoz benyúj tásra került.

Kér dés. hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangtilag-7 igenszavazattal'- ellenszavazat
nélkül - tudomásul vette'

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

L. napirend: Úrkút Község Önkormányzata2004. évi költségvetésének
módo sítása _ rendelet-tew ezet.

Előadó: polgármester

/Írásos eIőterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv

mellékletétképezi.l

Kérdés,hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Az eIőterjesztés alapjanmegállapíthatő, hogy azok a tételek

kerültek módosításra, amelyekről a Testület korábban határozatothozott, illetve
az áIIamáltal kapotttámogatások. A maga részérőI a rendeletet elfogadja.

Vassné Balázs Györgyi: A Körny,ezetvédelmi Program csak ennyibe kerül mint
ami aköltségvetésben szerepel? Ó nagyobb összegre emlékszik.

Pichler József polgármester: Nagyobb is az összeg, aztjövőre kell majd fizetni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal,- ellenszavazatnéIkul - az

alábbi rendeletet hozta:

8/2004. /IX.17./ ÖkKt rendelet

útnt Község Önkormá nyzata 200 4 . évi
költségvetésének módosítása.

/A rendel et sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

2. napirend: Egyes Szociális ellátásokról.
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Előadó: jegyző

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a helyi rendelet
módosítására azért van szükség, mertmaga a szociáIis törvény is változott.
A szociális törvény aIap1án a lakásfenntartásitámogatást kell a helyi rendeletben
szabáIyozni. A törvény az önkormányzatoknak lehetőségetbiztosít arra, hogy a
törvényben meghatálrozott normatív lakásfenntartásitámogatást kiegészítse,
v agy önálló e l 1 átásként nyúj ts on 1 akás fenntartási támo gatást.
Az önkormányzat pénzugyi lehetőségeit szem előtt tartva a rendelet-tervezet a

kiegészítést javasolja. Ami azt jelenti,ha akéreImező a törvényben megszabott
feltételeknek megfelel és jogosult a normatív kedvezményre, ugy az
önkormányzat azt a törvényben elismert lakásnagyságot figyelembe véve 100.-
F tl né gy zetméterenként havont a kie gészíti.
A számítás módját szintén szabáIyozza atówény.

Mádlné Sas Anikó: Az lenne jó, ha az önkormányzatnem kiegészítésként,
hanem önálló juttatásként tudna lakástámogatást megállapítani. De ahogy
elhangzott s aj no s az ö nkorm ány zat p énzngy i 1 e hető s é g e i b ehatáro lt ak.
A rendeletet el tudja fogadni.

Vassné Balázs Györgyi: A számítási módot nem nagyon érti' de tudja hogy azt a
j o gszab ály aIapj an kel 1 szám ítani.

Kökön}'ei Edit: A képlet alapján elég bonyolultnak is tűnik. Nem bénja,hogy ez
a hatáskör a polgármesteré lesz. A Hivatal ezt jobban eltudja készíteni' mint a

Bizottság.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal,,I tartőzkodással az alábbi rendeletet
hozta:

9/2004. /1X.17./ OkKt rendelet

Egyes szociális ellátásokról.

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

3. n a pi ren d : Helyi hulla dékgazdálkodási tervről. - rendelet-t etv ezet.



Előadó: jegyző

lAz e\őterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv

mellékletétképezi.l

Kérdés. hozzászólás : N em hangzott el.

10/2004. /1X.17./ OkKt rendelet

A helyi hulladékg azdáIkodási tervről

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

4. n a pirend : úkút Kozség Önkorm ány zat 200 4 . I. féléves költségveté sének

végrehajtásáról.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv

melléklet ét is kép ezi. l

Kérdés.bozzászőIás:

Ro stási Mária j e gyző : Szóbeli kie gészítésként táj ékoztatja a Képviselőtestületet,

hogy az önkormányzatl. feléves költségvetése időarányosan alakul, azonban az

iskolában a beiratott gyermekek számának csökkenése miatt visszafizetési
kötelezettségekeletkezettazáIIamf eIéazönkormányzatnak,valamintaz
ip arúzé si ad ó erőkép e s s é g számítás ánál i s vi s s z afizeté si köte 1 e zett s é g fo g

keletkezni, az eIózetes számítások alapjan2 millió forint körüli összegben.

Ezen kívül a terv ezettnél sokkal magasabb az önkorm ány zat intézményeinél a

telefondíj, a frítési lgáZlköltség, ami jelen pillanatban azt jelenti, hogy a

költségvetésben e célra tervezeff. előirényzat majdnem teljes egészében

teljesítésre is került, holott még majdnem 4 hónapnyi fiítési költséget kell
fizetni.
A takarékosságra mind azintézményeknek mind a Polgármesteri Hivatalnak
nagyobb gondot kell fordítania.

Mádlné Sas Anikó: A magas frítési költség neki is feltünt. o i' fol.g ittIÍLt

gondot.
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VAssné Balázs Györgyi: Véleménye szerint'aköltségvetésben kétszer szerepel a

j utal om. E gy 
"r"rT 

éku-rtul ékb an, 
" 
ly rr", p e di g a me gfe 1 e 1 ő s z akfe 1 adaton'

Rostási Mária iegyző: A jutalom,'illetve a béremelkedés összege a Testület

döntésének *.gÉi.1,ő"n Lredeti elő\rényzatként céltartalékban Szerepelt' majd a

májusi testületi ülésen döntött úgy a képviselőtestület, hogy a céLtartalékot

feloldj a, e, u -. gr.lelő szakfe bdatr akell tenni a j utalomk ént kifizethető

összeget. E'z ígyís történt ,tehátnem kétszer részesültek, részesülnek jutalomba

..- Jkö'tisíviselők, sem a köza\kalmazottak'

AKépviselőtestületegyhangtúag- 7\genszavazattal'-ellenszavazatnélkül_az

a\ábbi határ o zatot ho zta;

45 t2004. l|X.l6.l ol<Kt hztározat

A Képviselőtestül az Önkormányzat2004' I' félévi

költsé gveté sének vé grehaj tását

1 09.689 e/Ft bevétellel
89.663 efft kiadással

- 50.000 e/Ft rövid \ejáratű értéL<papínal - elfogadja'

Felelős: polgármester
Hatirtdő: folyamatos.

5. napirend: Új Atlantiszt Többcélú Kistérségi Társulás módosító a|apítő

okiratánakésTársulásimegállapodásánakelfogadása.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak, me1y a jegyzőkönyv

mellékletét is képezi./

Kérdés.hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Úgy tűnik, az önkorm ányzatoq<nakha akamak, ha nem

társulniuk kell. Reméli a dologbóljó fog t istitni. Elfogadj a az a\apító okiratot és

a társulási szerződést is.

A Képviselőtestület egyhangú 1ag_ 1\gen szavazattal,- ellenszavazat nélkül - az

al ábbi határ ozatot hozta"
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46 1200 4. lIX.t6. t o|<Kt határ ozat

Úrkút Kö z s é g Önkorm án y zatának Képv i s e 1 őte stül ete

arvi Atlantiszt Többcélú Kistérségi Társulás
módosított Alapító okiratát és új Társulási
Me gállapodását elfo gadj a . Ezzel egyidej űleg a
Képvi se iőte stül et 33 l 2OO 4 . N II.7 . l Ötrt határ ozatának
a S zew ezeti é s Műkö dé s í S zab áIy zat elfo gadás ár a

vonatkoző részét és a korábbi Társulási Megállapodást
az tlj T ársulási Megállapodás hatályba lépésével
egyidejűleg hatályon kívül hely ezi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2004. szeptember 20.

6. na pi rend : S zentgál-út rit fogászati körzet működéséről.

Előadó: Dr. Steinbach Andrea váIlalkozó fogorvos

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv

mellékletétképezi.l

Kérdés.hozzászőIás:

Dr. Steinbach Andrea: Gondot okozott szarnára, hogy a röntgen gépet hova

fogja tenni, de fizikust hívott aki aránylag pontosan meg tudta batározni a

helyet.

Pichler józsef polgármester: Szigetelni kell azt a falat, ahol a röntgen gép van,

hogy a sugarakatmegszúrje valami.

Imri Zoltán: Akét fogorvosi szék közé egy Spanyolfalat nem lehetne tenni?

Ugyanis nagyon roSSZ étzés,ha az ellátás a\att áIIőkbele látnak egymás szájába.

Dr. Steinbach Andrea: Megpróbálja elkülöníteni a két széket.

Pichler József polgármester: Mennyi pénne gondolt, hogy hozzájárul az

ö nkormány zat a rö ntg en géphez. Ezt tudn\ s zeretné .

Kökön}rei Edit: A szakmaírészheznem ért, de részérő| atámogatás kérése

e1fogadható.
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Mádlné Sas Anikó: A támogatással akkor kellene foglalkozni, amikor mér az

orvos is tudja mennyibe kerül a gép, és nem utolsó sorban az önkormányzat
p énzúgy einek i smeretéb en.

Rostási Mária jegyző: E gy fogászatrakésnjlő betegnek időpontot kell kérnie.

Mi a legkorábbi időpont, amit kaphat?

Dr Steinbach Andrea: Kb egy hónap múlva tud időpontot adni.

Rostási Mária jegyző: Azurkutírendelési idő hogy alakul, nem kevés az?

Dr. Steinbach Andrea: Hetente kétszer délelőtt egyszer délután rendel. Ezen
belül ellátj a az iskolafo gászatot is.

Pichler József polgármester: Jó lenne egy szát1uregszíírés is, de tudja, hogy erre

kevés azidő, és a felszerelés sem megfelelő.

A Képviselőtestület egyhangúIag_7 igenszavazattal,- ellenszavazatnélkül - a

fo gorvo si táj éko ztatót e 1 fo gadta.

7. napirend: Vegyes ügyek.

a. ) Bursa Hungaric a páIy ázati rendszer.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták ) az ajegyzőkönyv
mellékletétképezi.

Pichler József polgármester: Javasolja a kiküldöttpáIyéuati arryag alapján a

Bursa Hungaric apáIyázati rendszerhezvalő csatlakozást, a korábbi évek

alapján.

Rostási Mária j egyző : A Képviselőtestületnek meg kell határ oznia a páIy ázni

kívánok családjáb an az 1 főre jutó átlag|övedelmet. A korábbi években a

Megyei Önkormányzat azokat apáIyázőkat támogatta, akiknek a családjában az

1 főie jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjat nem éri el. Ez azidei
évben 23 .2O0 .- Ft. Azúrkúti önkormán y zat az öregségi nyugdíj legkisebb

összegének 150 %o-ában áLlapitotta meg az értéI<hatáÍt.

Kökönyei Edit: Javasolja apáIyázathozva\ő csatlakozást, és az értékhatárt a

tavalyihoz hasonlóan 1 5 0 Yo-ban megállapítani.
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A Képviselőtestület egyhangiilag- 7 igenszavazattal,- ellenszavazatnélktil- az

al ább i határ ozatot hozta:

47 12004. tIX.1,6.t o|<Kt hatőrozat

Úrkút kö zs é g Önko rm á ny zati Képv i s e 1 őte stül ete

c satlakozik a Bursa Hungaric a páIy ázati rendszerh ez. E
hatérozatmellékletét is képező Nyilatkozat aláírására a

p o1 gárme stert fe lhat a|mazza. E gyidej ű1 e g el fo ga dj a az
-oktatásiMinisztériumpáIyélzatikiírásáravonatkoző

határidőket, aján\ásokat és megállapítja e páIyázati

rendszerb en az a szociáIisan rászorult, akinek a

családj áb an aZ 1 főre jutó átlagj övedelem az ör egségi

nyugdíj legkisebb összegének 150 oÁ-át, vagyis
jelenleg a 34.800.- Ft-ot nem haladja meg'

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

b. ) Öre gfi úk E gye sület támo gatás ir ánti kérelme'

Előadó: polgármester.

/Írásos kérelmet a képviselők előre megkapták'l

Kérdés,hozzászőIás:

Pichler József polgármester: Feltétlenüljavasol az egyesüIetrészére támogatást.

x.. azért,mert ő is utazik a csapattal, hanem azért, mert jelenleg ez az

egyesület az, al<ltartsa a kapcsolatot.

Kökönyei Edit: Az önkormányzata tekecsapatot, a sportkört is támogatja,

korábbi években az egyesület is kapott támogatást, és ő most is javasolja a

kérelem teljesítését.

Mádlné Sas Anikó: Véleménye szerint eZ az Öregfiúk részérőI hobby, itt

b"j""k'ág 
'incs' 

rnint pl. a tekecsapatnál vagy aIabdarÚgó csapatnál' Nem

beszélve arrőI,hogy most hangzottel, hogy majd minden közmű díjat túllépett

az önkorm futy zat. Honnan lehetne ezt kigazdálkodni'
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VAssné Balázs Gvörgyi: A tekecsapat azNB 3-ba vesztészt, így atámogatásuk

érthető. Az &egflúk által kért támo gatási összeget soknak tartja, annak a fele t

lenne elfogadhat ő részér őL.

Pichler József polgármester, Ő i' soknak túaa 100 efft-o| 50 e/Ft-ot javasol

a b etew ezett p o1 gárme steri költs é gtéríté s terhére.

Pichler Józsefné: A, Alta\ános Iskolának nincs kapcsolatamár?

Pichler József polgármester: Ha kimegy, akkor ezt\s meg fogja kérdezni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül _ az

al ábbi határ ozatot hozta:

48 l 200 4. (IX.l, 6.\ Ö|<Kt határ ozat

A Képviselőtestület azÚrkuti Öregfiúk Futball Club
részére 50.000.- Ft támogatást áIlapít ffieg, a2004. évi
kö lts é gv eté sb en az lgazgatás i S z akfe ladat s z emé ly i
j uttatások - polgármesteri költségtérítés terhére.

Felelős: polgármester
Határ\dő: azomaL

c./ Iskolatej program.

Előadó: jegyző

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy megjelent az

iskolatej programmal kapcsolatos új jogszabály, mely alapján a program

keretében tanulónként és óvodásonk ént, tanítási és foglalkozási naponként

átlagosan legfeljebb O.25liter tejegyenértékkel megegyező mennyiség erejéig a

rende 1 etb en me ghat ár ozottak szerint i gényelhe tő a tétmo gatás . Előzete s

számítások szerint ez az önkormányzatnakkb. 100 e/Ft kiadást jelent az

általános iskolai tanulók részéte,2004. szeptember 1-től 2004. december 31.-ig

bezárőIag atanítási napokra. Az ővodavezetőjéveltárgyaIva és egyetértve nem

tartottaszükségesnek a programban való részvéteLt, awtáI is inkább mertitt az

önkormány zat r észéről a tehervi selés nagyobb lenne.

Az iskolatej program az elmtilttanév végén teljesen ingyenes volt, az úrkúti

önkormányzat első naptól kezdve résil. vett benne. Most is javasolja a

programb anvalő részvételt és az önkormányzatra 1utő résú. apénzmaradvány

terhére kifizetni.
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Lipp Józsefné: Nem javaso\ná ő semaz óvodások részére Sem a tejet, Sem a

sajtot, mivel reggelire legtöbbször teát vagy kakaót kapnak az ővodások. A
programban való részvételt javasolja, mert sok olyan tanuló van, aki különben

talánnem kapna tejet.

Kökön}rei Edit: E gyetértlippnével, és az anyagiteherviselés sem olyan nagy az

önkormány zat r észér őI.

A Képviselőtestület egyhangtilag - 7 igen szavazattal,- ellens zavazat néIk;Jl - az

alábbihatározatothozta:

49 l 200 4. tIX.l 6. t ol<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormányzatamint a Hauser Lajos
Általá''os Iskola fenntartój arésú.vesz aZ iskolatej
programban, és atámogatás és atej árának különbségét
az önkorm ány zat p étumar adv ány a terhé re b i zto s ítj a.

Felelős : polgármester, j egyző
Határidő: azowta]r

Több tárgy nem volt, a polgármester azi.j,lést 19.30 órakor berekesztette.

Kmft.

t{O o{n}.-.Y,^-*_
Rostási Mátria

jegyző

$ffi%
r*W*,


