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Jelen vannak: fueger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr.Dőczy Mariann
Farkas István,

ImriZoltán,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,

Ifi.obdermayer Miklós
Vassné Baláns Györgyi
képviselők

Távolmarad ását

b ei

elentette

:

Zsebehány Krírolyné képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor poleármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testiilet l0 tagjából 9 fiő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _9 igen
szav azattal, - e l l enszavazat né lkül e l fo gadott.

NAPIREND:

1.)

Úrkút Község Önkormányzat2009.I. felévi költségvetésének végrehajtása
Előadó: polgiírmester

2.) Vegyes ügyek.

a.) Bursa Hungarica Felsőoktatá si páIyánati rendszer kiírása.
Előadó: polgármester
b.) Zsőfiapusztán fakivágásra najánlat.
Előadó: polgármester
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Előadó: Polgiírmester

(rásos előterjeszést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ a
Jelentést elfogadta.

b.) Polgármesteri tájékoztatő

a két testületi ülés kozött végzettek'róI.

Előadó: polgármester
Rieeer Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy a civil
kezdményezéshez_ mely az iskola udvarán lévő volt pedagógus szolgálati lakás
használatára irrányult, a Baba-mama klub vezetője a nyugdíjas klub, valamint a Viva
Vouce kórus nevében érkezettkérelmet a képviselőknek nem küldte meg, ezért most
szó szerint felolvassa. (Kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés. hozzászólás:

Lippné Vinkelmann Mónika: A civil szervezeteknevében szeretné megerősíteni a
kérelmiikben foglaltakat. Nagyon rossz' hogy a kórus nem tud annyi ideig próbálni,
ameddig kellene, főleg fellépések előtt előfordul, hogy este II őrakörnyékéig
próbálnak, azonbaneztnemtehetik a közösségiházba, mert este 8 órakor bezár. A
baba-mama klubba szintén úgy állnak, hogy a játékoknak nincs helyük, az anyukáknak
mindet cipelniük kell. Amennyiben megkapnák a lakást, úgy társadalmi összefogással
helyre tudnák é/.litam, és lenne egy köztlsségi színterük. Erre a közösségi színtérre
pályazni is lehet.

Lipp Józsefné: Nem érti ezt akezdeményezést, mivel véleménye szerint a közösségi
hán amígy sincs kihasználvamegfelelően. Ezen kívül a közösségi haz_ a falu nagy
részénekmegelégedésére- két éve készült el' amely az önkorményzatnaknagy
pérungyi leterheltséget jelentett. A kezdetekÍőlegy szal<képzett könyvtiíros van
foglalkoztatva, aki programszewezőkéntis funkcionál. Tudomása szerint ezídeíga
nyitvatartássalkapcsolatban nem érkezett semmi jelzés. Amennyiben a jelenlegi
nyitva tartás nem elégséges, úgy azt módosítani lehet.
Vassné Balázs Györevi: Véleményeszerint más közösségihénak, civilházak sem
tartanak nyitva este 11 őráig. Ha valakinek arra van igénye, hogy még akkor is
prób álj anak, úgy j avaso lj a a magánházakat e c élra használni.
Rieger Tibor poleármester: Lippné felé már jelezte, hogy nem elég a volt pedagógus
lakást felújítani' azt működtetni is kell. A fiités a babríknak nemcsak télen, de már kora
ősszel kell, mivel a lakás elhelyezkedése olyan, hogy napfényt csak a reggeli órákban
kap. Az önkormiínyzat erre péÍuztbiztosítani nem tud.
Pichler Józsefné: Tudomása szerint a lakás nagyon rossz állapotban van, rengeteget
kellene költeni rá.

Farkas Istvrín: Mivel a kérelmet a képviselők nem kaptak meg, és a témáról most
hallott először, ezértit/" és most arról nem tud dönteni. Javasolja etémával a következő
te stül eti ül é sen fo glalkozzanak a képvi s elők.

A Képviselőtestület

a Farkas Istviín képviselő javaslatát egyhangúlag _ 9 igen

szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ elfogadta.

A Képviselőtestület

a polgármesteri tájéko^atőt_ a Baba-mama klub kérelmének
kivételével_ egyhangúlag, 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil elfogadta.

l.nanirend: Úrkút Község Önkormrányzat2}}9.I. felévi költségvetésének végrehajtása
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzászőlás:
Farkas István: A Bevételeknéla szöveges indoklásnál' véleménye szerint számítási hiba

történt, mert ha az önkormányzat péruforyalmi bevétele 43,28 oÁ, akkor atewezettől nem
6,72 oÁ-kal marad, hanem 13,45 oÁ-kal. A Felhalmozásikiadások nem teljesültek az I.

félévben.A tavalyi évben is elmaradtak.

Rieeer Tibor polgármester AzI. feléves ktiltségvetés teljesítése június 31-i dátummalkerült
a Testület elé. Azőtaha tételesen vessziik a Felhalmozási kiadásokat, úgy elmondhatj a,hogy a
Polgármester Hivatallal egybe épített lakás felújítása nem kezdődött el, mivel aú. avédónői
állás meghirdetésénélvédőnőnekszántaaz önkormányzat. Véleményeaz,hogy esetleg meg
kell vrírni azt4 védőnot,hamár ő lakik a lakásban, űgy az ő véleményétfigyelembe véve
kellene felújítani.A szennyvízberuházásra tervezett I. forduló még nem fejeződottbe, így
teljesítés sincs e tételnél.A htíziorvosi rendelő átalakításabefejeződött, abuszvárok felújítása
folyamatban vaÍ|) azAjka-Úrkút köztivízvezetéktewezése megtörtént, aziskola, óvoda
akadálymentesítése, az ővodában anyíIászétók, a mosogató és konyhai munkaasáal cseréje,
valamint az ővodáhan, azudvni játékok' az iskolában avegyszerszekrény vásárlása
megtörtént.

Pichler Józsefné alpolgármester: Nagyon soknak tart1a alakbérbatralékot.Tett valamit ez
irányban a Polgármesteri Hivatal?
Rostási Mária jegvző: Ez anagy összegű lakbérhátralék sajnos az elmult egy-másfel évben
halmózodott fel. Korábban is volt, azonban ezt afelszőlítás után _ kb" fél éven belül _ a
hátralékos rendezte. Ez jelenleg nincs így. Többször felszólításra kerültek a bérlők, volt aki
elkezdte ahátralékát rendezni, de a többség sajnos nem. Azt tudni kell, hogy a
lakbórhátralékkal érintett ingatlan nagyon rossz állapotban van. Gondol itt főleg a
vízvezetél<re' a szennyvízcsatomára és egyáltaltán az egész épületre. Ezért is volt korábban az
a javaslat, hogy a lakbért alacsonyabb összegben kell megállapítani.
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Rieger Tibor polgrármester: További gond' hogy a viz- és szewtyvízdíjat sem fizetik rendesen
a bérlők, ott is magas a hátralékosok artínya. Gondolt már a vizkorlátozásra, azonban ezt a
szolgáltatő csak akkor tudná megvalósítani, ha az önkorményzat nem fizetné a díjat.
Farkas István: Fel kell mondani a bérlőknek a bérletet éshatározott idejűvé kell alakítani'
bármikor felmondható.

U tána

Rostási Mária jegyző: A vonatkoző jogszabályok úgy rendelkeznek, amennyibenabérlő az
írásos felszólítást követően sem rendezi lakbérhátralékát, úgy a lakásbérletijogviszony
megszüntethető. Azonban tudott dolog az is,hogy az ott lakók egy része szociálisan hátrányos
he|yzetu, a kilakoltatás eléggéembertelen lenne, ezért minden utat megkeres a Hivatala
családgondozókkal együtt, hogy ezahelyzetváltozzon, és lakbérek azévvégéigbefizetésre
kerüljenek.

Képviselőtestület egyhangúlag _ 9igen szavazaIíal' - ellenszavazat nélk'ijl _ az aléhbi
határozatothozta:
4312009. űX.15.)

okKt határozat

A Képviselőtestület az Önkorm

ányzat 2009 . I. felévi

költségvetését
126.293 e/Ft bevétellel
I03.847 e/Ft kiadással
elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2009. december 31.

2.) Vegyes ügyek.

a.) Bursa Hungarica Felsőoktatá si pály azati rendszer kiírása.
Előadó: Rostási Mária jegyző
(ráso s előterj esztést a képviselők me gkaptak. )

Kérdés.hozzászőlás:
Rostási Mária: Mindenképp csatlakozni kell a pályazati rendszerhez és ki kell írni. Az egy
főre jutó nettó jövedelem javaslata szerint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 oÁ-a
legyen. Indoklásként elmondja' hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege az elmtit évhez
képest nem változott, az az idén is 28.500 FT. A főiskolások' egyetemistak kiadásai viszont
elég magasak.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

_ az aléjJcbi hatátozatot hozta;

8 igen szavazattal, -

l

tartozkodás, - ellenszavazat nélkül

4412009.

űx.15.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete az oktatási és
Kulturális Minisztériummal együttműködve 2009 évre is kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ö s ztöndíj p áIy énatot a fe l s ő oktatás i hal l gató k számár a. A
csatlakozási szándékról szóló Nyilatkozat aláirására
f elhatalmazzaapolgátrmestert.Megállapítja,hogyepá|yánati
rendszerben az a szociálisan rászorult, akinek a család1áhan az
egy főre jutó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének (28.500.-Ft-nak) 200 oÁ-át,vagyis jelenleg a
57.000.- Ft-ot nem haladja meg.
Felelős : polgrírmest er, jegyzó
Határidő: folyamatos

-

Farkas István az ülésről távozott.b.) Zsőfiapusárín fakivágásra

áttaj

ánIat.

Előadó: polgármester

(rásos előteqesnést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Javasolja azaIacsonyabbik árajánlatot elfogadni, afátszociális alapon
odaadni annak a családnak, aki rászorult.
Lisztes Győző: Javasolja' hogy ne egy család kapja, hanem aztkb egy m3-es
mennyiségenként több család részételegyen odaadva.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

8 igen szavazattaI. - ellenszavazat

nélkul_ az alábbi

határozatothozta:

45/2009. űX.15.)

okKt határozat

A Képviselőtestület a Fito-Park Kft ajánlatát _ mely 32.000.- Ft
+ áfa - fogadja el.Ez az osszeg az önkormányzat2009. éví

költségvetésében a Községgazdálkodás szakfeladaton, a dologi
kiadásoknál rendelkezésre áll.
Felelős: polgármester
Hatráridő: azonnal

r

Több tírgy nem volt, a polgármester aztilést 19.00 órakor berekesztette.
kmft.

k]t'

polgrírmester

Qo

('

"Ér'

I

\Útn-

Rostási ilvÁária
jegyző

-_

