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Kii a égi Ön kormdny zat K épvíselőt e stíilete
8409 Urkút Rőkóczi u 45. TeI.: 88/230-003.
Szdm: 161-5/2008.

JEGYZŐKÖNYv
Készült : Úrkút Község Önkormány zati Képvis előte sttil ete 2 0 0 8 . ápril i s
29.-én (kedden) du. 1 7.00 őrai kezdettel megtartott rendes
üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefiré alpolgárme ster
Imri Zoltán
Farkas István
Lipp Józsefné,
Ifi. obermayer Miklós
Vassné Baláns Györgyi

képviselők

Távolmaradását beielentette: Dr.Dőczy Mariann, Lisáes Győző,
Zsebeházy Krárolyné képviselők
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az ülés hatátrozatképes, mert a Testület 10 tagiábóI7 rojelent van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangtúag_ 7
i g en szav azattal, - el l en szav azat néIkul e fo gadott.
1

NAPIREND:

1.)

Úrkút Község önkormány zata 2007. évi költségvetésének
végrehajt ása' rendelet-t erv ezet.
a.) Ellenőrzésekről j elentés.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

2

2

.) Az önkormán

y

zat v agy ongazdáIko

tervezet.

d ás

áró

l _ rende l et-

Előadó: Rostási Mária jegyző

3.) Étkezésitérítésidíjakról _ rendelet-tewezet.
Előadó: Rostasi Mária jegyző

4.) Yegyes ügyek.
a.) Eszak_balatoni TérségRegionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Trírsulás

Társulási Megállapodásanak módosítása.
b.) Közoktatási esélyegyenlőségi terv.
c.) Iskola, óvoda és orvosi rendelő külső nyíIászárők
felúj ítása (ár aj ánlatok, céde p áIy ázat)
d.) Ajka Úrkút közötti viruezetér< t<iepiíes tervezésére
árajánlatok.
e. ) B ifu mene s sportp á|y a ker ítés ére ár aj ánlat.
f.) ,,Úrkut története'' címti könyv kiadása.
g.) Veisz Judit vállalkoző áItal működtetett vendéglátó
e gys é g bővítés éhez tulaj do no si hozzáj áru|ás.
h. ) Német Ki s ebb s égi Önko rmány zat helyi s é g ügye.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A.) Lejárt hatráridejű testületi határozatok végrehajtásárőI szőIőjelentés.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás: Nem hangzott el.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:

!

napirend:

Úrkit Község önkormrányzataz})7.
végrehajtása _ rendelet-t erv ezet.
a.) Ellenőrzésekről jelentés.

évi költségvetésének

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkaptak.)
Kérdés.hozzászólás:
Farkas Istvrín: Az általénos iskolánál azuzemanyag költség nagyon sok.
Tudomása szerint ott csak sövényvágás van.
Rostási Mária jegyző: Sajnos egy pedagógus továbbképzésiköltség került
tévesen könyvelésrq azuzemanyagfogyasztás aziskolában éves siinten 10 e/Ft.

Lipp Józsefiré: Véleményeszerint az önkormányzat az e\miitévben jól,

takaréko s an gazdálko dott, p énzsnar advríny i s ke etke zett, tehát nem v o 1t
mínuszos a 2007 . évi költségvetés végrehajtása. Elfog adásra javasolja.
1

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, _ ellenszavazatnélkül
az alábbi rende

l

ete

t hozza:

5/2008. (IV.30.)

-

ÖkKt rendelet

Urkút Község Önkormányzat 2007 . évi
költségvetésénekvégrehaj t ásár ől.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
b.) Ellen őrzésel<ről j elentés.
Előadó: polgármester

(rásos előterjeszést a képviselők előre megkapták.)
Rieger libor polgármester: A maga ÉszérőIa gazdálkodás ellen őrzéséről szőIő
jelentést is el tudja fogadni, hisz a belső ellenőizés i jegyzőkönyv
sző szeint
keriilt a Testiilet elé, és a munkafolyamatba építettellénőrzést tizony ít.a az,
logy az ővodai gazdaságiugyintéző pénzngyi szabáIytalanságárai' igy derült
feny.

A KépviselőtestÍilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül
az a|ábbi határ ozatot hozta:

-

4

19/2008. (IV.29.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtesti.ilet a költségvetési szerv folyamatba
épitett, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések,

valamint a belső ellenőrzés működtetéséről szőlő
előterj esztés elfogadj a.
Felelős : Polgrírme ster, j egy ző
Határidő: folyamatos

2. n a pi

ren d

: Az

önkorm ány zat vagyonga zdéiko dásár őI _ rendel ettervezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés^hozzászőlás:
Farkas Istvrín: Mi azegyéb vagyon.
Rostási Mária jegyző: Mindaz a Vagyon egyéb Vagyon' amely nem tarto zik az
törzsvagyon körébe. Az önkormányzati törvény mondja ki azt,hogy mitartozik

a forgal omképte l en é s korl áto zottan forgal omkép e s önko rmány zati v agyon
körébe, mindaz ami ebbe a körbe _ törzsvagyon _ nem tartozik bele, az egyéb

vagyon.

A Képviselőtesttilet egyhangúIug_7 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül
az

alájJcjbi

rendelete t hozta:

6/2008. (IV.30.)

Az Önkorm

-

ÖkKt rendelet

ányzat v agy ongazdálko dás áró l.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
3.napi{end

: Étkezésitérítésidíj akról -

rendele t-tew ezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné: Szátmátra a rendelet érthető, és el is tudja fogadni, mivel az áfa
törvény május l_től módosulni fog.
Rostási Mríria jegyző: Az önkormányzatnáI az étkerteÉstérítésidíja sem az
óvodai konyhánál, sem - az ellátási szerzódés alapján- a helyi melegkonyhás
étteremben 2008. január 1. napjától nem váItozott, mivel az a|<kor hatályos áfa
törvény szerint az ővodaí étkezésáfa_mentes volt, ezért a december 31.-i bruttó
ár lett január 1 .-én a nettó ár, ar.''.j május l-től a december 31.-i bruttó ár lesz'
mivel 2008. január l-től nem lett csökkentve az áfiá-val a térítésidíj, így május
l-től sem lehet az áfa összegével emelni a térítésidíj összegét.

Pichler Józsefiré: Elég bonyolultan bangzik,de így van.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatIa|, _ ellenszavazat nélktil _
az alábbi rende

1

ete

t ho zta:

7/2008. (IV.30.)

Az

ÖkKt rendelet

étkezésitérítésidíjakról.

(A rendeletsző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
4. nanirendi pont: Vegyes ügyek.
a

)

Észak_balatoni TérségRe gionál i s Tel epülési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módo sítása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kér dés. hoz-zászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlug _ 7 igen szavazattal,
az alábbi hatát ozatot horta:

_

ellenszavazat nélkiil _

6

20 t2008. GV

.Z9l Ol<Kt natarozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestüle te az Északbalatoni TérségRegiontális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormanyzat Trírsulási Megállap odást az alábbiak szerinti
ki e gé szítéshez ho zzáj árul :
A Trírsulasi Megállapodás., ezen beltil Y.ll a) pontját:
Tagok rigzítiktovábbá, hogy brírmely tag á|tal a fejlesztés'
beruhánás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem
teljesítéseesetén Veszprém Megyei Jogú Vráros Önkormányzata
(a továbbiakban: székhely önkormiínyz at) a ftzetési hatríridőt
követő l5. naptól azorrrtaIi beszedési megbízás (inkasszó)
benyúj tásara j o gosult.
Amennyiben a székhely önkormanyzatanemtesz eleget a
trírsulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási
Tanács új székhely önkormanyzat kijelöléséről dönthet. Amelyet
egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési me gbízást (inkas szót)
nyújtson be.
Emellett a TpÁoR '08 megnevezésúújtevékenységi ágazati
osztályozási rendszer hatályba lépésefolytán a Tarsulás
alaptevékenysé geinek besorolása is módo sítan dő (az
állalr.hélztaÍtás működési rendj éről szőIő 2l7 l l99 8. CXII. 3 0. )
Korm.rendelet 10.$ (l0) bekezdése alapjan).
Az Eszak-Balatoni TérségiRegionális Teleülési
Szilardhulladék_kezelési Önkorm ányzati Tarsulás Tanácsa
I 8 l 20 0 8 (III- 1 2. ) Ég ns zHr-TT hataro zatáv al az alábbi szerint
módosítja a Tarsulás Alapító okiratrínak 5. pontját:
5. A Tarsulás alaptevékenysége GEÁOR):
3811'08 Nem veszélyes hulladék gffitése
38 12'08 Veszélyes hulladék gyÍijtése
3 82 l' 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása
3822' 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3 832' 08 Hulladék újrahasznosítása
Ezen beltil Íőtevékenysége:
3 82 1' 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmat|anítása
Felelős : polgiármester
Határidő: azonnal

b.) Közoktatási

esélyegyenlőségi terv.

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

Kérdés.hozzászőÍás:

7

Rieger Tibor poleármester: A közoktatási esélyegyenlőségi tervet nagyon
gyorsan kellett elkészíteni, mivel az iskolával, óvodával kapcsolatos
páIy iuatokhoz csatolni kel 1.
Vassné Balázs Györgyi: Ezlátszlk is, a tervet véleményeszerint rövid időn
belül módosítani kell. Az ő iskolájában is el kellett készíteni, majd
összehasonlításokat v égez.

Pichler Józsefné: o ugyan nem pedagógus, így nem is ért hozzá annyira, de a
maga ÉszérőI el tudj a fogadni.

A Képviselőtesttilet 4 igen és 3 tartózkodó szavazat mellett az alábbihatározatot
hozta:

2l

t2008. (IY .29 .\ ol<Kt

határozat

Úrkút Község Önkormány zat\ Képviselőtestülete a
Közoktatási e sélye gyenlő ségi tervet elfo gadj a.

(A terv szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

c.) Iskola, óvoda és orvosi rendelő külső nyíÍászárők
felúj ítása (ár aj án|atok, céde páIy ázat) .

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(ráso s fu aj ánlatokat, a képvi s e l ők e lőre

me gkaptak. )

Kérdés.hozzászőIás;
Rieger Tibor polgármester: A Közép-dunantúli Regionális Fejlesztési Tanács
páIyánatot írt ki, melybe azirk<trti önkormányzatispáIyazhat Az iskolánál,
óvodanál és abéníorvosirendelőben a kiilső nyíIászárők felújítása vált
szükségessé, azonb an az önkormányzat saját erőből ezt nem tudja megoldani,
ezért céde pályánatotkellbenyújtani. Ezért árajánlatokat is kért.

Lipp Józsefné: Egyetért a javaslattal, mindhárom intézménykülső nyíIászárői
nagyon rosszak, páLyazni kell. Azonban a kiküldött árajánlatok alapján ő Klein
és Társa ajénIatáttartsa rnegfelelőnek, mivel a Fehér Ablak arégi óvodanál
nagyon rossz munkát végze'Ít. Nem ért| az óvodára miért nem küldött ajánlatot
Klein és Tarsa ablakos.

Rieger Tibor polgármester: Többször kereste a mobil_telefonján, de nem sikerült
vele beszélni. Amikor mar sikerült, akkor etég későívolt az időpont és
elképzelhető, hogy azért nem adott ár aj ánlatot.
Vassné Balázs Györgyi: Így igazából nem is lehet tóbb ára1ánlat közül
váIasztarli az ovodánál, mert csakaz iskolára és a rendelőre van több ajánlat.

ImriZoltán:Elmondja, hogy az iskola foldszintj én az elmúlt évben a Fehér
Ablak dolgozott, és az iskola meg volt elégedve a munkájukkal, ő továbbra is

javasolja őket.

Lipp Józsefné: A régi óvodrínál viszont hiányosságokkal végezÍékamunkájukat,
azkívánrti valót hugy maga utrán. Javasolta már többszór apolgármesternek,
hogy néz-zenutálna, és a garanciális idő alatt az elvégezhető munkálatokat a
Fehér Ablak Kft_vel végeáess el.

A Képviselőtesttilet 5 igen szavazattal,2 nem szavazattaI _ tartőzkodás nélkiil az
alábbi

hatálr ozatot

hozta:

22 t2008. (IY .29.\ Ó|<Kt határ

A Képviselőtestület

a

ozat

tulajdonában Iéxő intézmények

külsőnyíIászárőinakfelújttásáravonatkozőárajánirxok
közül a Fehér Ablak Kft-ét fogadja el, azalábbiak
szerint: Hauser Lajos Általános Iskola felső szintjén:
bruttó 3.656 e/Ft,Óvoda3.551 efft, orvosi rendelő 562
e/Ft.

Felelős : polgármester.
Határidő: június 15.

A Képviselőtestület egyhangúIag -7 igen szav azattal, _ ellenszav azat
alábbi batár ozatot horta

23

/2008. (T{.29.\ Öl<Kt számű

néIkúI_ az

hztározat

Úrkút Község Képviselőtestület ülésénúgy határozott, hogy a KözépDunrántrili Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 2008. évi HÖF
CEDE A helyi önkormányzati feladate|Iátás színvonalának javítását

eredményező fej lesztések üámogatás ára páIyánatot nyújt be'

Apályénat célja: Altalános Iskola emeletén külső nyílászárók felújítása.

9
a

fejlesÍés megvalósulási helye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42

A

fej

lesáés forrásösszetétele

:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2008. év

731.261

Saját forrás

Hitel
Trámogatásból

2.925.046

igényelt összeg

Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás

összesen

3.656.307

A Képviselőtesttilet a 2008. évi saját fonrís összegét a 2008. évi költségvetéséról
szőló Il2008. (II'l3.) ÖkKt számú Költségvetési Rendeletében a Felhalmozási
kiadások 4 szárn alatt biaosítja' A testtilet felhatalmazzn' a polgármestert a
páiyázatbenyújtásríra.

Felelős: polgrírmester
Határidő: 2008. május

15.

A Képviselőtestiilet egyhangú|ag -7 igen
alábbi határ ozatot hozta:

szav azattal, - ellenszav azat néIl<lll _ az

24 12008. (IY .29.\ Öl<Kt számű határ ozat

Úrkút Község Képviselőtestület ülésénúgy határozott, hogy a Közép_
Dunántuli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 2008' évi HÖF
CEDE A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását
eredményező fej leszté sek

A

trámo gatás át a p áiy

ázatot nyuj t be.

pály árat célj a: Napközi otthonos Óvoda külső nyílászárók felúj ítása.

a fejlesáés megvalósulási helye: 8409 Úrkút, Mester u' 2.,

A

fej lesztés forrásösszetétele

:

adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás

2008. év

710.124

Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesíwe)
Egyéb forrás

2.840.496

10

összesen
A Képviselőtesttilet

a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről

sző|ő 112008. (II.13.)

kiadások

6

ls.sso.ezo

ÖkKt számú Költségvetési Rendeletében a Felhalmoási

szátm alatt biztosítja.

pályávatbenyújüásrára.

A

testtilet felhata|mazza

a

polgármestert a

Felelős: polgármester
Haüíridő: 2008. május 15.

A Képviselőtesttilet egyhangúIag -7 igen szavazattal, - e11enszavazatnéI|<tll_ az
alábbi

hatán ozatot

horta:

2512008. (TV.29.)

okKt

számű határozat

Úrkút Község Képviselőtestület ülésénúgy határozott, hogy a KözépDunrántúli Regionális FejlesÍésiTanács által meghirdetett 2008. évi HÖF

CEDE

A

helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának

eredményező fej lesztések üámo gatás

A pályáaat

éna p á|y

javítását

ánatot nyúj t be.

cél1a: Háaiorvosi rendelő külső nyílászárőinak felújítása.

a fejlesztés megvalósulási helye: 8409 Úrkút,

A

Május

fej lesztés forrásösszetétele

l

tér 7 '

:

adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját fonás

2008. év
84.355

Hitel
Támogatásból igényelt összeg

478.009

Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Osszesen

A Képviselőtesfiilet

562.364

a 2008' évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
(II.13.)
szóló l/2008.
ÖkKt számú KöltségvetésiRendeletében a Felhalmozási
kiadások 2 szám alatt biztosítja. A testület felhatalmazzaapolgármestert a pá|yázat
benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 15.

11

c.) Ajka Úrkút közötti
araján|at.

vízvezetékkiépítéstervezésére

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesxést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzásző|ás:
Pichler Józsefné: A Besá Kft árajanlata a legalacsonyabb, és mivel az
önkormányzat2}}&. évi költségvetésében bruttó 2 millió forint van tervezve e
célra, az 520 e/Ft hianyzik. Miből lehet ezt. az összeget pótolni?
Rostási Mária

je

gyző

:

A z e|mtilt évi p énzmar adv átny terhére.

obermayer Miklós: A Ventúri Mérnökiroda Kft miért nem küldött módosítást?

Pichler Józsefné: Az ő eredeti árajánlatuk eléggépontos volt, már első körben is.

A Képviselőtestület egyhangúlug _ 7 igenszavazattal,
az alábbí határ ozatot hozta

_

ellenszavazatnélktil-

:

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete a
Besá Kft _Veszprém _ bízzaÍneg azAjka-Úrkút
iv őv íz távv ezeték terv ezésévelbruttó 2. 5 2 0. 0 0 0. _ Ft
tervezési dijjal, melynek ellenértékébőI2millió forint
az Önkormányzat2O08. évi költségvetésében a
F e lhalmo zási \<tadás ok 1 3 - as téteIszáma alatt szerep'
mig az 520 elFt az önkormányzatpénzmaradványa
terhére |esz biztos ítva.
A terv ezési szerzódés megkötésére a Képviselőtesttilet
fe lhatalm azza p olgárme stert.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 30.

d. )

B itum ene s sp ortp áIy a kerité s ére ár aj ánIat.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés.hozzászo|ás:
Rieger Tibor polgármester: T ájékoztatja a Képviselőtestiiletet, hogy Csajági
rendelnie'
anyagárnap mint nap váItőzik, neki raktaron nincs, ezért meg kell
lÁi-a, árqénlatánúerepel ár, arta vaskereskedés még egy napig hrtJa'Utána
hogy
már drágábblesz. Amennyiben az ő qarlata kerül elfogadásra,űgy kéri'
az önkorm ányzat vásárolja meg az anyagot'

Lipp Józsefrré: Véleményeszerint a vállalkozőkérését teljesíteni lehet, és
h.lyú áIlalkozőtmegbízni ezzel a munkával. Neki az akérdése, hogy
"é1'^'ít
hol lesz abejárat.
Rieger Tibor polgármester: A főbejárat, anagy \up.' eztÍánis ott lesz, ahol
úgy kei1kialakítani, hogy azonbelül egy kisebb kapu
be tud menni egy kerekes rékkel. A másik
i5 t.gyJrr, ahol
'''oiga.torlátozottis
az
bejáíatpáaig a közíssé gibázfelöl. Középen, a polgármesteri hivatal mell'ett
átjárást,a lépcsőket pedig meg kell sziintetni'
ImriZo|tén:Maximá[isan egyetért a polgármester javaslatával, mert a sportpálya
nem gyalogos átkelő hely.

Lipp Józsefiré: A nyitvatartást is szabályozni kellene.
Pichler Józsefné:

A

páLyatiszténtartásárőI is gondoskodni kell'

jelenleg is összeszedik a
Rieger Tibor polgármester: A kőzcélűfoglalkoztatottak
A gy".ék"k t kellene rábími,hogy nem szemeteljenek.

'".-"t.t.

Lipp Józsefiré: Kukát kellene kitenni apályárais, és a faluban is több helyen
kellene elhelyezni szemétgyüjtő kis kukát'
Farkas István: Kérdéskéntteszi fel, hogy az aIapméaolás elég_e?
Rieger Tibor polgármester: Nem e\ég az a\apmázolás, utána aközcéItl
munkások fogi ák lefesteni.

A Képviselőtesttrlet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal,
az a|ábbi határ ozatot

fo gadj a el

:

_

ellenszavazat nélktil_
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natározat

A Képviselőtestület a,,bitumenes" sportpálya

kerítés ének elké s zítés ére án aj ánlat a|apj án C

s

aj

ági

Lászlőhelyiegyéniválla|kozőtbízzaÁegazá1intat

alapján : 450 efft munkadijjal. Az árajánlatban
szereplő 855 e/Ft anyagot az önkormányzatvásárolja
meg.
A kerítéselkészítésénekellenértékeaz önkormányzat
2008. évi költségvetésében a Felhalmozási kiadások
12-es tételszátma alaÍt biztosítva van.

Felelős: polgármester
Hxánidő:. azonnal.
f.) ,,Úrkút története" című könyv kiadása.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászólás:
Farkas István: Mikor lehet tudni, hogy akózalapítványos pá|yázatnyert_e?
Rostási Maria jegyző: A kiírásban úgy szerepelt, hogy április végén\esz a
döntés, az intemeten a mai napon még nem volt fenn. Ápályáziton a
maximálisan elnyerhető összeg 500 e/Ft, azonban ez azösszeg lehet kevesebb
is. A korábbi évek tapaszta\ata alapjánmondja ezt,mivel nagyon sokpá|yázat
volt mindig, és tudomása szerint azidénis nagyon sok van.

Lipp Józsefné: Az ajánlatok közül a Prospektus Nyomdáé a legke dvezőbb,
javasolja azt elfogadni és a könyvet 1000 példányban kinyomtátni.
Farkas István: A könyv ezek szerint most már teljesen elkészült, a lektorálás is
megvan?
Rieger Tibor polgármester: A könyv folyamatosan kerül lektorálásra, napokon
belül aziskészlesz. májusban nyomdábalehet adni a könyvet.
Farkas Isfuán: Még aztkell eldönteni, hogy a szerzó' és a lektor milyen összegű
díjat kapjon.

t4

Vassné Balázs Györ&vi: Megkérdeúeegy ajkai ismerősét, aki miír szinténírt
könyvet, hogy a lektor akkor milyen díjat kapott. AváIasza az volt, hogy egy
300 oldalas könyv lektorálásánál 100 e/Ft-ot.
Farkas István:Ő
400 e/Ft-ot.

ert adíjat el is tudja fogadni,

és javasolja,

hogy a szerzó kapjon

Lipp Józsefiré: A javaslatot ő is támogatja, mert tudja, hogy milyen költséges
egy-egy levéltári dokumentum másolása' azutazások a levéltárakba
Veszprémbe, Budapestre, és nem utolsó sorban a szellemi tevékenység.
Farkas István: A továbbiakban még aú.kel| majd eldönteni, hogy a könyvből
milyen kör részesül pl. térítésmentesen,mennyiért kell majd értékesíteni,mik az

ajándékozásszabályai,hogyankellalkalmazni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiil_
az a|ábbi hatátr ozatot hozta:

28/2008. (IV.29.)

okKt határozat

u.t ut Község Önkormány zatKépviselőtestülete a

Rostási József álta| írt,,Úrkút története'' című könyvet
az önkormányzat 2008. évi költségvetésébenaz
Igazgatási szakfeladat dologi kiadásai között biztosított
összeg terhére kiadja.
A nyomtatási munkák kivitelezésérea Prospektus Kft-t
- Veszprém-bízzameg 1000 példány erejéig. A
kiadás költsége: bruttó I.382 eFt.
A lektorálás díja 100 e/Ft, mígaszerződidíj 400 elFt.
A lektor és aszerző megbízási díját az önkormányzatot
bérpolitik ai intézkedésekcímszó alatt megi lető állami
tilmo gatásból kell fedezni.
1

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

g.)

Veisz Judit vállralkoző

áItAl működtetett vendéglátó

egysé g bővíté séhez tul

aj

dono si hozzáj árul ás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

l5

Kérdés,bozzászőIás:
Rieger Tibor polgármester: Jelenleg egy fedett terasszal szeretné aváiIalkoző
bővíteni azuz|etet Tudomása szerint az osftatlan közös tulajdonként működő
ingatlanon lévő boltok tulajdonosai mind hozzájáruItak.
Farkas István: Nem látja akadályát ahozzájárulásnak.

A Képviselőtesttilet egyhangulag_7 igenszavazattal,
az alábbi határ ozatot hozta:

_

ellenszavazatnélkül_

29Da08. (!Y .29.) Ök'Kthatfuozat
Úrkút Kö zs é g Önkormány zati Képvi s e őte stiilete
hozzájáruIását adja althoz, hogy azilrkiti396l7 hrsz-u
közö s tulaj donú foldteri.ilet me gnev ezésúingatlanból
Weisz Judit tulajdonában lévő ,,Zizi" elnevezésű
presszo mögött, illetve a presszóhoz szorosan
kapcsolódő 7x7 m-es fedett teraszt építsen.Az
önkormrínyzati tul aj dono s i hozzáj ánl ás me é
kére lmezőnek az ö s sze s tul aj dono stán s Ítozzáj aru|ását
is meg kell szereznie.
1

1

1 1

Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

h. )

Német Ki

s

ebb sé gi

VassnéBalázs Györgyi az ülésről távozott. -

Önko tmány zat helyi

s é

g ügye.

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

Kérdés.hozzászólás:

Pichler Józsefné: Ő maximálisan egyetért az előterjesáéssel, ahatérozati
javaslat utolsó mondatával is, azonban így el fogia fogadni a német kisebbségi
önkormányzat a felajánlott helyiséget? Ismerti eú. ajavaslatot, hiszen a
kisebbség mondta azt,hogy csak olyan helyiség kell nekik, amiből nem kell már
kiköltözniÍik.

I6

Rieger Tibor polgármester: Nem hiszi, hogy ahatétrozati javaslatot ismeri a
kisebbségi önkormányzat, azonban atelepülési önkormányzat és így az iskola
részéról is biztonságosabbnaklátja a dolgot. Igaz, hogy jelenleg a
gyereklétszám csökkenőben van, azortban elképzelhető, hogy ez 5-|0 év múlva
nőni fog.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az alábbi határ ozatot hozta:

30/2008. (IV.29.)

ÖkKt rendelet

Úrkút Község Önkormá ny zatKépviselőtestülete 20 0 8.
július I. napjatől a Német Kisebbségi Önkormányzat
rendelkezé sére bocs áj tj a a település i önkorm ány zat
tulajdonában lévő Urkút, Rakóczi u. 42. szám aIatti
_ 2008.
,,német'' iskola külön bejálrattal megközelíthető
június 15.-től -hasznáLaton kívüli termet, kisebbségi
iroda céIjára. A terem használatáért dúat nem kell
ftzetnie a kisebbségi önkormányzatnak, azonban a
kozúzemi díj akat (vi ll any, frítés), takarítás külö n számIa
ellenében fizetnie kell, valamint a helyiséggel
kapcsolatos egyéb karbantartás (p1. tisztítő meszelés) is
a kisebbségi önkormányzat feladata. A termet
mindaddighasznáLhatja,mígazönkormányzatnak
(általános iskolának) nem leszrá szüksége.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. június 15,

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.
kmft.

Rieger Tibor
polgármester

ff;rsr#\-\Jegyzo

