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JEGYZoKÖNYv
Készütt: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2009. március 24.én (kedden) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgrírmester

'

Pichler Józsefiré alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann képviselő
Farkas István
Imri Zoltán,
Lipp Józsefné,
i{.obermayer Miklós,
Lisztes Győző
Ziebeháry Károlyné
képviselők

Távolma{adását beielentette: Vassné Balázs Györgyi képviselő

)

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Ajkai Városi RendőrkapitátnyságtőI:Lőránd György és Pintér Balázs
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapitotta, hogy
az ülés hatétrozatképes, mert a Testület 10 tagjábő 9 rojelen van.
Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag-9
igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkil _ elfogadott.

Napirend:

1.) SzociáIis igazgatásról és a szociális ellátásokról szőIő 612007
(|II.29.) számu rendelet módosítása _ rendelet-tewezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

2.) Úrkút Község Önkormány zata 2OO8.
módo sítása - rendelet-terv ezet.

évi költségvetésének

.
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Előadó: Rieger Tibor polgármester

3.) Beszámoló a község közrend1éről, ktilönös

tekintettel a községi

körzeti megbízotti fel adatok ellátásáta.
E 1 ő adó : V áro

s

i Ren dőrkap ítány s ág me gbízottja

a.) Úrkút Község Önkormányzat2OO9. évi közfo g\alkoztatási terve

tervezet.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
5.) Vegyes tigyek.

) Sportcsarnok hé"zir endje
Előadó: polgármester
b. ) A köz s é g szenrtyv ízc s atomázá s áró 1 szőIő táj ékoztatás, ktil önö s
tekintette 1 a KEoP p áIy éuat I. fordulój ának vé grehaj t ásár ő1',
valamint a II. fordulő pályázati eü1árásátrőI.
Előadó: polgármester
erződés.
c. )INTERREG III.B. r észére kölcsönsz
Előadó: polgármester
d. )Úrkút Község Önkormány zat 2009 . évi közbe szerzési terve
- tervezet.
Előadó: polgármester
e.)Tájékoztatás a sze\elr'Jrív hulladékgyűjtés heIyzetérőI és az
üzemeltetés kérdéséről.
Előadó: polgármester
f.)Hauser Lajos Altalános Iskola és a Napközi otthonos ovoda
épülete inek felúj ítá sár a páIy ázat.
Előadó: jegyző
g. ) Sportfej lesztési koncepció.
Előadó: polgármester
a.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A.)Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végreh ütásáről.
Előadó: Polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

a

.)

K&

dés. hozzászőIás: Nem hangzott eL.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil- a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
l.napiirend: Szociális igazgatásról és a szociáIis ellátásokról szóló 612007.
(III.29 .) számu rendelet módosítása _ rendeIet-tervezet.
Előadó: Rostási Mária jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Az qaki családsegítő és gondozási központtal kell tartani a
kapcsolatot a munkanélkÍilinek?
Rostási Mária jegyző: A rendszeres szociális segélyezettnek kell vállalnia a
beilleszkedési programot, és ezt az ajkai térségicsaládsegítő és gondozási
központtal való egytittműködés keretében kell elvégeznie a segélyezettnek.
Nyilván - mivel társulási formában műkodés a gondozási központ_ az úrkúti
családgondoző is közre fog működni a feladat elIátásában.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül _
az alábbi rende

1

ete

t bozta:

4/2009. űII.25.)

ökKt rendelet

Szociális igazgatásról és a szociáIis ellátásokról
szóló 612007 . (III.29.) rendelet módosítása.
(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
2. napirend: Úrkut Község Önkormány zata2008. évi költségvetésének
mó do s ítása - rendelet-terv ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)
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Kérdés.hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhang tilag _9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül _
az alábbi rende lete t hoúa:
5/2009. (III.25.)

ökKt rendelet

Úrkút Község Önkormán yzata2008. évi
költségvetésének módosítása.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
3. napirend: Beszámoló a község közrendjéről, különös
körzeti me gbízotti feladatok ellátására.

tekintettel a községi

Előadó:VárosiRendőrkapitÁnyságmegbízottja
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík.)

Kérdés.hozzászőIás:

Loránd György alezr.Ajka Város RK. Köszönti a Képviselőtestület tagjait, és
egyuttal bemutatja a faIűúj körzeti megbízottját, aki 2009 január 1.-tő1 van
szolgáiatban ilyen minő ségében.
IrnriZoltán: A iskola nevében megköszöni a Rendőrkapitanyságnak, hogy az
elmúlt évben közreműködtek a drogról sző|ő előadások megtartásfuan, valamint
a helyes közlekedésről szóló tájékoztatásban.
Rieger Tibor polgármester: Örömét fejeziki, hogy a településen újra van körzeti
megbízott, reméli most rendszeresen és többször fog u faluban szolgáIatot
teljesíteni. BemutatkozőbeszéIgetésen tájékoztatvalettPintér Balé.zs körzeti
megbízott arról is, hogy a Polgármesteri Hivatallal egybeépített lakás felújításra
kerül, és örülne neki, ha akörzeti megbizott költözne a lakásba.
Pintér Balázs körzeti meebizott: N emzérkőzott el,elképzelhetőnek tartja,hogy
beköItózzön a lakásba.
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Loránd G}rörgy: Tájékoilat1a Testületet arról is' hogy Pintér Balázsjelenleg
főiskolán tanul, ezérthetente egy napot szolgálaton kívül tölt, vagy
tanulmányokat folyat.
Elismeri az elvárás azlenrte, ha a rendőri jelenlét minden településen
megoldódna, azonban ezmégteljesen nincs így.
Rieger Tibor polgármester: Tudomásavan anőI, hogy a települéSen nagy
mennyiségúgéuolajlopás történt, az éjszakai őrákban.EzekrőI a rendórségen
van bejelentés?

Loránt György: Neki személyesen erről nincs tudomása, de ettől fliggetlenül
bej

elentés lehetett a rendőrségen.

Rieger Tibor polgármester: Önkormányzat nevében kéri, hogy a körzeti
megbizott az elkövetkezendő időben legyen többet a faluban.
Loránt György: A rendőrnek is vannak pihenőnapja, és szolgálatot nagyon sok
esetben este' éjszakatart, amikor az állarrtpolgárok többsége pihen, így nem
Iátják a rendőrt, de ők éjszaka is dolgoznak.
Lisztes Győző: Kérdéskéntteszi fel, hogy bejelentéseknélhova kell fordulnia az
á1 l amp o g ámak e l s ő s orban a kör zeti me gb ízotthaz, v agy a
Rendőrkapitánys ágh oz _ közp ontho z - ?
1

Loránt György: Elsősorban a központhoz, és onnan úgyis irányítjáka
megfelelő helyre és emberhez.
Rieger Tibor polgármester: Úgy véli, abeszámoló érthető volt, elfogadását
javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül
az alábbi határ ozatot hozÍa:

9

l

2009 . (!II.24 .\ ÖI<I{t határ ozat

A Képviselőtesttilet az AjkaVárosi

RendőrkapitányságáltaIelőterjesztettAközség
közrendjéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azorlnal

4.napirend: Úrkút Község Önkormányzat2}O9. évi közfo glalkortatási terve

-

- tervezet.

Előadó: fueger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőIás:

ZsebehéuyKérolyné:Az előterjesztésből az derultki számára, hogy 20 ember
lesz foglalkoztatva.
Rostási Mária jegyző: Igen, a szándék az,hogy aki rendelkezésre állási
támogatást kap, azközcéIú munkát végezzen, mert a faluban véleményeszerint
minimum 90 munkan apot a 4 . számu táblánat alapján meghatározottak alapj án el
lehet léltni, és kell is, annak érdekében,hogy a település gondozott legyen.
Előrebocsájtja azt is, hogy amennyiben a közfoglalkoztatási terv elfogadásra
kerül, hogy a költségvetésben e célra tervezett saját erőt a 2008. évi
pénzmaradvány terhére meg kell emelni 478 elFt-al.Ezzel szemben az áIIam a
20 minimum 90 munkanapos foglalkoztatását I0.291 e/Ft-al támogatja.

Lipp Józsefné: Avízelvezető árkokat már végre jól meg kellene csinálni, hogy a
tavaszi olvadás ne tudja elvinni a betonlapokat' mert a falu alsó részénnem ért
semmit a felújítás. olyan betoncsövekkel kellene megcsinálni a fbút mentén az
árkokat, melyek be is temethetők.

fueger Tibor polgármester: Ez amődszer nagyon drágaIewte, az
önkormányzatnak erre nincs megaz anyagi fedezete.

Lipp Józsefné: Nagyon roSSZ állapotban vannak azutak, afÍíiftmentén a járda
mellett ömlik a csapadékvíz. Azzal is kezdeni kellene valamit.
Farkas István: VáIaszolva Lippnénak elmondja, ez azértvan mert a folyamatos
kátyuzás miatt eltűntek a járdamellett avíznyelők' amennyiben a főút felújítása
ténylegesen meg fog történni, erre nagyon oda kell figyelni' hogy azok ki
legyenektisztitva,vagyishasznáIhatóklegyenek.
Dr. Dóc4y Mariann: A Közfoglalkoztatási tervet a Kerekasztal is megtátrgyalta,
jónak tartotta, és ő is elfogadásra javasolja. Reméli tényleg megvalósul az ami
abban, van, mert a falura nagyon ráférne egy alapos nagytakarítás, és a
fo lyamato s karb ant artás a a közterul eteknek, intézményi terül eteknek.
A saját rész kiegészítésétis javasolja.

A Képviselőtestület egyhangulag- 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz aláhbi

hatátr ozatot

hozta:

l0 l 2009 . (III.2 4.\ ol<Kt határ ozat

A Képvi selőtestület Úrkút Község Önkormányzat

2009. évi Közfoglalkoztatási tervével egyetért, azt
a rendszeres szociál i s se gé lyePfoglalk oztatása
tekintetében is alkalmazni rendeli el.

(A közfoglalkoztatási tew szőszerinti szövege a
gy zőkönyv mel l ékletétképezi. )

je

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 31.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,
az alábbi határ ozatot hozta:

ll

_

ellenszavazatnélkiil_

/2009 . (III.2 4.\ ol<Kt határ ozat

A Képvi selőtesttilet

a

a

2

00

8. évi pénzmaradv ány terhére

2009. évi költségvetésében a Város és
Községgazdálkodás szakfelad aton a szemé lyi
j uttatások és a munk aadőt terhelő j árulékol{áp a
foglalkoztatás érdekében 278 elFt-ot, a dologi
kiadásokra 200 eFt-ot biztosít.
Felelős

:

polgárme ster, jegyző

Határidő: azonnal
5. napirend: Vegyes ügyek.
a.

) Sportcsarnok hánir endje

Előadó: Polgánnester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:

közcélil
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Lipp Józsefiré: Nagyon jó, hogy végre van egy Házirendje is a sportcsarnoknak.
Kérdése,ha netán pl. a wc-ből elttinik egy csaptelep, akkor arendezőnek kell
fizetnie?
Rostási Máriajegyző: A széndékaz,hogyáprilis l-től, de legkésőbb április 15.től a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak koztil .gy olyan személy
taláIn| aki a gondnoki feladatokat is eltudná vállalni atakarítás mellett' és
akkor uz ő dolga lenne _ mivel anyitvatartási idő alatt mindig ott Van _
ellenőrizze' hogy hianyzik-e valami egy-egy rendezxény után, és ha igen, akkor
a r endező, v agY a b érlő fel el ő s s é g gel tartozik az e ltünt dolo g mi att.
Kérdéskéntmerült fel az óvodai SZM részérőI, hogy bált lehet-e tattani a
csarnokban?

Lipp Józsefné: Bált mindenképp lehessen tartani a csarnokban, főleg mett az
SZM már ű'gy rendezi a dolgait, hogy az ottlesz.
Rostási Mária jegyző: A Hivatalba kérdéskéntérkezett azSZMrészérőI,
egyértelmuváIasú.nem is tudott adni, mivel eddig úgy fogla\t áIlást a
képviselőtestület * legutóbb a szilvestreribáInáI - hogy nem lehetbáIttartani.
Farkas István: Véleményeszerint, ha valamely szerve zetbáItakar rend ezni,
mindig egyedi elbírálás alá essen. Most azSZMbált legyen a csarnokban' mivel
más hely nincs is a faluban' ahol aztmeg lehetne rendezni.
Dr. Dócz.v Mariann: Szerint is mindig egyéni megítélésalá essen hogy ki tarthat
báIt a csarnokban.

Rieger Tibor polgármester: El kellmondani aztis abállal kapcsolatban, hogy
olyankor a gázfutést is mindig magasabbra kellkapcsolni frítésiidénybe, mert
nyilván a hölgyek nem szabadidő ruhába mennek báLba. Nem tartja a
legszerencsésebbnek a v áIasztást. Javasolj a a Testületnek e kérdésben
szavazzon.

A Képviselőtestület egyhangiilag
támogatja

azSZM

- 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil áIta| szewezett bált megtartását a sportcsarnokban.

Lipp Józsefné: Nem érti, miért nem került be a térítésmentessportcsarnok
használók körébe a heti 3x-i női torna (aerobic, és Pilátes).
Rieger Tibor polgármester: Arró1volt szó, hogy anőitorna is addig kap
térítésmenteshasznáIatot, amig aházirend el nem készül. Korábban is mindig az
egyesületi formában működő focicsapat hasznáIhatta atéIi hónapokban ingyenes
a csarnokot, most, az elmult évben ez kibővült a női kézilabda csapattal.

Farkas István: Alakítsanak a nők is egyesületet, és akkor ők is térítésmentesen
hasznáIhatják a c sarnokot.
Rostási Mária jegyző: Az,,ótegfiúk'' focicsapata is egyesületi formában
mtíködik, de ők is fizetik a bérleti díjat.

Lisztes Győző: Mindenkinek fizetni kellene.

Lipp Józsefné: A női tomárajárók nagyon sokat ftzetnek,mert az edzőjiiknek
fejenként 500.- Ft-ot ftzetnek, ezheti 1500.- Ft és erre jön heti 3-szor a
csarnokhasznáLati díj.Ezt így biztos' nem tudják vállalni, holott több asszonynak
ez az egyetlen módja a sportolásnak' mozgásnak. Nagyon nagy lesz a
felháborodás, ha fizetnikell minden egyes alkalomért.
obermayer Miklós: Őt i' rendszeresen tartanak foci meccseket a csarnokban' és
minden egyes alkalomértfizetnek A fiúk körében is elég nagy felháborodást
váltott ki az, hogy ők fizetnek, a nők nem.
Lisztes Győző: Volt olyan időszak, amikor a női torna a német iskolába volt'
most miért nem lehet ott?

Lipp Józsefné: Nem elég nagy

a hely, és a sportszereiket sem tudják ott

elhelyezni.

Lisztes Győző: Sok úrkútimegy Ajkáraedzésekre, pl. a judosok, mert
edző és a bérleti díj is kevesebb.

otI

az

Dr. Dóczv Mariann: Szerinte sem lehet kivételt tenni, a focicsapaton és a
kézilabda csapaton kívül fizesse meg mindenki a bérleti dyat.

Rieger Tibor poleármester: Egységesen kell kezelni a dolgokat, nem lehet
különbséget tenni. A két csapat - a foci és akézilabda csapat - a falu hírnevét
öregbíti a megyei szereplésükkel. Ők kapják továbbra is térítésmentesen,annál,
is inkább, mert akézilabdások csak a csarnokban tudnak edzeni. Ha figyelembe
vesszük azt,hogy a díjmegállapítás több mint 5 éve történt, és azőta nem lett
emelve, holott forint is jóval kevesebb et ér, mint 5-6 éwel ezelőtt.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal,l tartőzkodássalaz alábbí hatátr ozatot

ho zta:

0 nem szavazattal,'
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A Képviselőtestület

a fenntartásában működő
S p ortc s arn ok hé.zir endj ét j óv áh agy j a.

(A

s

z

ó

sz

erinti ház'ir end a határ o zat

Felelős: polgármester
Határidő: 2o0g . április

b.

1

a KE

ől' szőIő táj ékoztatás, különö
p áIy ázat I . fordul ój ának vé grehaj t ásén őI,

oP

e

1 1

ékl et ét képezi.)

1.

)A közsé g szennyv ízcsatornázásfu
tekintette

m

s

valamint a II. fordulő páIyázati eljétrásárőI.
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés,hozzászőLás:
Rieger Tibor polgármester: Az Ajka-Úrkút köÍ megépítendő vízvezeték tervei
eng e dé lye zés a\att vannak, KE oP p áIy ázat kiírás ár a í géretet kap ott.
Pichler Józsefné: Akkor avízre is lehet majd páÍyázatot benffitani?
Rieger Tibor polgármester: Mint ahogy már mondta, azurkuti esetre fognak

kiírni páIyázatot.

A Képviselőtestülete egyhan gulag- 9 igen szayazattal, - ellen szavazatnélkül_
az előterjesztést elfogadta.

c.)INTERREG III.B. részétekölcsönsz erzódés
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászőIás:

Pichler Józsefné:
önkormányzat?

A

tavaIy kötcsön

adoff összeget mikor kapta vissza az

1t

Rostási Mária jegyző: Az elmúlt hónapban lett visszaftzetve az önkormányzat
számlájára.
Farkas István: o javasolj a a szerződés szerint kölcsön

adni azidei évre.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélktil

az alábbi határ ozatot

ho

zta:

1312009. (lll.24.)

-

okKt határozat

Úrkút Község Önkormányzata az lnterreg lllB projekthez
vállalt kötelezettségei teljesítéséhez1.563.824,- Ft-ot

az

2009.11.30-ig

Úi

AtIantisz TKT-nek
, az önkormányzat 2oo9.

kamatmentesen kölcsönad
évi költségvetésében tervezett gazdasági tartaléka

terhére.

Felhatalmazza a poIgármestert a kölcsÖnszerződés
Új AtlantiszTKT- vel történő megkötésére.

Felelős :polgármestert
Határidő

:

2009.november 30.

d.) Úrkut Község Önkormány zat 2009. évi közbe szeruési terve

-tewezet.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkÍil az aIábbihatározatothozta:
i
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Úrkút Közs

4.\ Ökkt határozat

g Önkormányzati Képvi selőte stülete
az Önkorm ényzat 2009 . évi összesített
közbe sze rzési tervét a határ ozat me 1l éklete
szerinti tartalommal elfogadj a.
é

t2

Felelős: Rieger Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
e.) Tájékoúatás a szelektív hulladékgyíjtéshelyzetéről és

üzemeltetés kérdéséről.

Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés"hozzászőlás:

Lipp Józsefné: Am i számára atájékoúatóból kiderült az az,hogy
)aJ
hul adékgyiij tő udv arok e s znek az önkorm ány zat által már me gbatár o zolt
1

1

helyeken, de szerinte ez egy nagyon lassú folyamat.

Rieger Tibor poleármester: Azidei évben beindul a szelektív hulladékkezelési
rendszer, azonban ebhez aú.is kell tudni, hogy a díjak jóval magasabbak lesznek
az eddigieknél.

Imri Zoltán: Összeget pontosan lehet-e tudni, Számára az jöttle, hogy
iirítésenként540._ Ft.
Rieger Tibor polgármester: E z-egy becsült összeg.

A Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkülaz alábbi

hatálr ozatot

hozta:
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U rkút Kö zség Ö nko rmónyzotáno k Képvi se

l

ö

t est ület e oz

Eszok-Bolotoni Hullodékgqzdólkodósi Pendszerre
vonotkozóqn o következő hqtórozotot hozza;
Elfogodjo az územeltetésiköltségek megríllopítősőra
vonotkozó alapelveket, ozokot helyi szabőlyozósóbon
figyelembe veszi.
Meghotolmazza a polgórmestert, hogy az üzemeltetésl
elvekről készült kiegészítését Tórsulósi
Mególlopodrísnok
Úrkút Község Önkormónyzot
képv s el et éb en o óí rj o.
Összhongbon
Észok-Bolotoni TérségRegionólis
Te\epülési 5zilórdhullodék-kezelési Önkormónyzati

az

l

l

az

o
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Tórsulós Tonócsónok 43/2oo8(X.21.)ÉBRszHK-TT

szőmú hotórozotóvol, meghatalmazza o Tórsulós
Tonócsót, hogY o hullodákgyűjtésére és szőllítősóra

vonotkozóon is lefolytosso g közbeszerzésl eljóróst.

i",,IÍ::'::)il:'11',:"T::;:;iil7?7"u,il1";
szerződések lejrírtót követöen, o Tórsulós óltol
lefolytotott kozbeszerzési eljórós

kivólosztott Közszolgőltotóvol

keretében
közszolgőltotói

szerződést kössön.

Felelősl polgőrmester
Hqtóridő: ozonnol
f.) Hauser Lajos Általános Iskola és a Napközi otthonos Óvoda
épül eteinek felúj ítá sélra p áIy ázat.

Előadó: jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Rostási Mária jegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja,hogy az

ÖnkormányzatiMinisztériumakózoLdatásiintézményekinfrastrukturális

igénybevételénekrészlete s szabáIy ai között a
képviselőtestületnek nyilatkoznia kell a saját erőről, és arról' hogy az ővodát,
iskolát 5 az eredeti rendeltetésének megfelelően használja, nem szünteti meg.
A rendeletben előírt többi feltételt az önkormányzattudja biztosítani.
fej le sztése támogatás

Kérdés hozzászőIás.
Pichler Józsefné: A határozati javaslatok alapján számítást végzett, ami alapján
megállapíthatő, hogy a gazdasági tartalékból nem marad semmi. Azonbarl' az ő
véleményeis az, hogy ezt nem szabad kihagyni, páIyáznikell.
LiPP trózsefnél Nogyon jó lenne, ha ez apáIyázatbejönne' nagyon ráféme az
óvodára is a nyílászátők cseréje.

A Képviselőtestület egyhang
az alábbi határ ozatot hoúa:

túag-9 igen szavazattal, - ellen szayazatnélktil

-
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Ú'r."t Közs é g Önkormány zati Képvi s e l őte stü l ete
az onkormányzat20}9. évi költségvetésébena

elhalmo zási kiadások 6. tételszáma alatt
(Óvoda nyíIászfuók cseréje önrész) 700 e/FT és a
gazdasági tartalék terhére 564 eFt, összesen
I.264 elFt. saját erőtbinosít a fenntartásábart

F

működő Napközi otthonos Óvoda

infrastrukÍurális fej les ztésére (Mester utcai
óvoda kiilső nyíIászátróinak felújítása,az épu|et
utólagos hőszigetelése, melynek telj es költsége
6.320.000.- Ft) .
Felelős: polgármester
Hatétridó: azonnaI

A Képviselőtestület egyhangúIag-9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkülaz alábbi határ ozatot hozta:
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Ol<Kt hattuozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete
az Önkormányzat2}}9. évi költségvetésébena
gazdasági tartaléka terhére binosít1a a ,
fenntartás ában működő Hauser Laj os Altalános
I skol a infrastrukÍuráli s fej le szté sére (homl okzati
atorna felúj í tásár a,
melynek teljes költsége 4.860.000.- Ft) a
szükséges önerőt, mely 972.000.- Ft.
Felelős: polgármester
Hatétridő: azonnal
hő szi getelés ére, ere szc

s

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiilaz alábbi határ ozatot hoúa:
1812009. (III.2 4.| ol<Kt határ ozat

Urkút Község onkormány zati Képviselőtestülete
váIIaLja, hogy a fenntartásábanműködő Hauser
Lajos Altalános Iskolát és a Napközi otthonos
Óvodát a 8l2OO9. (II.26.) ÖM rendelet 7 . $. (1)

15

bekezdés e) pontja alapján 5 évig eredeti
rendeltetésének megfelelően haszno sítja, a
feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg,
illetve nem adja át azintézményi fenntartői jogát
nem állami fenntartő Észére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
g.) Sportfej lesztési koncepció.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:
Rostási Mária jegyző: Az elmúlt napokban jelent meg a helyi önkormányzatok
fenntartásábanműködő sportlétesítményekfelújításárapáIyázati kiírás, melynek
feltétele, hogy az önkormányzatrendelkezzen sportfejlesztési koncepcióval.
Véleményeszerint páIyáznikell, ezért elkészítettea koncepciót. Elmondja még
aztis,hogy apáIyázati kiírás szerint előny jelent az,ha az önkormányzat
rendeletben részletesen szabáIyozza a sporttalkapcsolatos feladatait. Sport
rendelete aztrkűti önkormányzatnak azértnincs, mert a törvény kötelező
jelleggel csak a I0 ezer lakosságszám fe\etti önkorményzatok<nak írja ezt eIő.
Farkas István: Mindenképp kell pá|yázni mind a sportöltoző,mind a
sportcsarnok felújítására, ezért ha előnyt jelen a rendelet, akkor még azt is el
kellene készíteni, és egy rendkívüli testületi ülésen azt elfogadni.

Pichler Józsefné: A koncepciót mindenképp javasolja elfogadásra, és véleménye
szerint is kell páIyázni. Az összeg már megvan?
Rostási Mária jegyző: A polgármester most kér arqénlatokat.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _
az alábbi határ ozatot hozta:
19 t2009 . III.24.\ ol:!{t határ ozat
A Képviselőtestület Úrkút Község Kozéptávl
Testnevelési és Sportej lesztési Koncepciój át
v áltoztatás né lktil el fo gadj a.

(A koncepció szó szerinti szövege a
je

gy zőkönyv

me lékl etét képezi.
1

Felelős: polgármester
Hatátridő:. folyamatos

I6

gy.) Farkas István javasolja, hody az ővodával szembeni részt, a Mester utca
elejétől, Mester utca közepéig a járda melletti részen az önkormányzat tegyen ki
Parkolni tilos táblát. Indoklásul elmondja, hogy olyan nagy járművek, mint pl.
kamionok ott parkolnak, és teljes tönkre teszik a szépen gondozott fiives részt.

Rieger Tibor polgármester: A javaslattal ő is egyetért, mivel látja már több
napja, off parkírozni akamiont. Utánanéz, hogy hol és mennyiért lehet a
közlekedési táblákatmegvásárolni' mivelvéleményeszerint minimum kettő kell
a jelzett területre.

Rostási Mária jegvző: A témáhozkapcsolódva elmondja, hogy több állampolgár
is jelezte pl. a Rózsautca II számu sorhán lakói közül, valamint a volt ,,liget''
alatti utcákban, ha parkol egy autó, nem lehet mellette métrkozlekedni mert
olyan szuk az utca. Kérnéneko1t is egy parkolni tilos táblát.

Rieger Tibor poleármester: Ez sajnos a snikutcákban így van. Véleménye
szerint a falut körbe kellene jámi, és ahol ilyent észlel az önkormétnyzat,táblát
lehetne kihelyezni.
Pichler Józsefné: A Mester utcában tényleg nagyon csúnya a járdamelletti rész.
Javasolj a a téhlák kihelyezését.

A Képviselőtestület egyhangiiag_ 9 igen szavazattal_ ellenszavazatnéIklJl_ az
al

ábbi hatétr ozatot hozta:
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A Képviselőtestület

Kossuth
utcától a parkolóig megállási tilalmat rendelt el,
és ennek érdekében 3 db Megállni tilos táb|át
helyez ki.
Felelős: polgármester
Határidő:. azowtal

e'-\

Több tárgynem volt,

a

a Mester utcában a

polgármester azi|éstl9.30 órakor berekesztette.
kmft

k*m"^*

Rieger Tibor
polgármester

jegyző
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