
Községi onkormdnyzat Képvis előtestiilete
E8409 Úrkút, Rúkóczi u.45. 888/230-003.
Szóm:14-2/2005.

Jeevzőkiinvv

Készült: Úrkút Község Önkormá nyzati Képviselőtestülete 2OO5 . január 27 .- én
/csütörtökörr/ du. l7.00 őraikezdettel megtarÍott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

Imri Zoltán
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler lőzsefnéá,
Rieger Tibor,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette: Kökönyei Edit, Mádlné Sas Anikó képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Karisztl Jánosné őv odav ezető,
fróbertné Klein Beáta isk. ig. helyettes.

Pichler jÓzsef polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
azuléshatátozatképes, mert a Testület 10 tag|ából 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8
igen szavazattaI,- ellenszavazat nélklJl - elfogadott.

Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szab ály zat módo sítása _ rende let-terv ezet.

E'lőadó: jegyző
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2.) Községi Önkorm ányzat 2005 évi munk atew-javaslata.

Előadó: polgármester

3.) Napközi otthonos Óvoda hénirend1e.

Előadó: polgármester

4.) ,,Hauser Lajos'' Általános Iskola házirendje.

E'lőadó: polgármester

5') Vegyes ügyek.

a.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 2OO5. évi
tagdy megállapítása.

Előadó: polgármester

b. ) Környezetvéde lmi Pro gram -tew ezet előzete s i smerteté s e.

Előadó: polgármester

c .) Iv őv íz - ve szte s séggel kap c sol atos táj ékoztató.

Előadó: polgármester

Napirend tárgYalása előtt:

a. ) Táj é ko rtatő a lej árt határi dej ii képvi s e 1 őte stül eti határ ozatok
végrehajtásátrőI.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés. hozzászó|ás : N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül- a
lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárőI szőIő Jelentést elfogadta.

Napirend tárgyalása:



1 . n a pi ren d : Úrkut Közsé g Önkormány zat S zerv ezeti é s Műkö dé si Szabá ly zat
módosítása - rende let-tew ezet.

Előadó: jegyző

/Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.l

Rostási Mária jegyző: Az SzMSz mellékletétképezi a Vagyonny1latkozatra
kötelezettek névsora, melyhez az adőigyi ügyintézőt is célszení felvenni.

Kérdés. hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangu|ag- 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül-
az alábbi rendelete t hozta:

1/2005. (I.27.l ÖkKt rendelet

Úrkút község Önkormányzat 5l1ggg. (v.20.) rendelete
a Szervezeti és Működési SzabáIyzat mődosításáról.

/A rendeletsző szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

2. napirend : Községi Önkormányz at 2005 . évi munk atew -jav aslata.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák'/

Kérdés. hozzászólás : N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal,- ellenszavazatnélkül _ az
al ább i határ ozatot hozta:

2/2005. (I.27.| Öl<Kt határozat

Úrkút Kö z s é g Önkormány zati Képvi s e 1 őte stü l ete
2005. évi Munkaterve.

/A Munkatew sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l



3. napirend : Napközi otthonos ovoda há.zir end1e.

E'lőadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Kérdés.hozzászőIás:

Vassné Balázs Györgyi: A maga részéről az ővodaházitendjét elfogadja, mert
benn van mindaz, amit a jogszabályok előírnak.

Pichler Józsefné: Az óvodában a 3 naptól további hiányzás anyári szünetre nem
vonatkozik?

Karisztl Jánosné óvodavezető: Nem vonatkozik'

A Képviselőtestület egyhangiilag- 8 igen szavazattal,- ellenszavazatnéIkuI_ az
al ábbi határ ozatot hozta:

312005. (|I.27.\ ol<Kt határozat

A Képviselőtestület a fenntartásában műkodő Napközi
otthonos Óvoda házirend1ét a benyújtott formában
jőváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3. napirend: ,.Hauser Lajos'' Áltulános Iskola bázirendje.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Kérdés,hozzászőIás:

Vassné Balázs Györeyi: Az ővodahazirendjében benn van a szülői
v é l em é ny ny ilv ánítás j o g a, az iskoláéb an ninc s b enn.
A tanulók hogyan, milyen formában nyilváníthatnakvéleményt? Tudja, bogy az
osztáIyfőnöki órákon igen, de azonkívül?
Nem lehet tudni, hogy konkrétan mikor hasznáIhatják az iskolát a tanulók
tanőrán kívül.



Tróbertné Klein Beáta: A tanulók elsősorban osztáIyfonöki őrán és az

o súá|yképvi sel őn kere sztül a di áktanác sban nyi lváníthatnak véleményt.
Felügyelet nélkül a tanulók az iskola helyiségeit soha nem hasznáLhatjéktanőrán
kívül.

Vassné Balázs Györgyi: Tudomása szerint a dolgozatokat két héten belül kell
kijavítani a a pedagógusnak, és a diákkal napi egy dolgo zatot lehet iratni.

Tróbertné Klein Beáta: Napi két témazárő dolgozatot lehet iratni a tanulóval,

melynek eredményét két héten belülkell a tanuló tudomásárahozni.
Ezbinos hogy így van, mert aházirendet szakértő is megnézte, és jónak taláIta.

Vassné Balázs Györgyi: Ettől fiiggetlenül azt javasolja, hogy azigazgatő
nézzen utána a jogszabálynak.

Rieger Tibor: A diákönkormányzatot segítő személy nevesítve van?

Tróbertné Klein Beáta: Igen nevesítve van, Szabó Istvánné pedagógus

személyében.

Pichler József polgármester: Kéri a képviselőket, aki el tudja fogadni a

b enyúj tott bázir endet -az szav azzon.

A Képviselőtestület egyhangtl\ag_ 8 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül-
az aIábbi határ ozatot ho zta:

4l2o05. fi.27.| okKt határozat

A Képvi sel őtesttilet a fenntart ásáb an működő,,Haus er

Laj o s'' Általános I skola házir endjét_a benyúj tott

formában jőváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő folyamatos

S.napirend: Vegyes ügyek.

a.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 2005. évi tagdíj megállapítása-



Előadó: polgármester

Pichl er j Ózs e f po 1 gárme ster táq ékoilatja a Képvi sel őte stül etet, ho gy- a, Ú 1

Atlantisz Többcéiú Kistérségi Társulás működőképessége megőrzése érdekében

a tagd}akat szer etné felemelni, és ehhez szükség v an aZ önkormány zatok

döntésére.
Azona többcélú társulási ülésen, ahol enől volt szó, megoszlottak a

vélemények. Volt, aki a2OO.- Ft mellett szavazott, mint pl ő is hetedmagával, és

volt aki a23O.-Ft-os tagdíjatis megszavarta. Az a lényeg, hogy a számítások

aIapjána Társulás műkodni csak a23O.- Ft/lakosságtagdíj megfizetése mellett

tud. Amennyiben ennél alacsonyabb tagdíj ak kerülnek megállap ításra, űgy

működésképtelen lesz.

Kérdés.hozzászőIás:

Rieger Tibor: Ó an szúrteIe azelmondottakalapján, hogy csak a 230'-

ft^"k"*ág díjat lehet, illetve kell megszavazniuka testületeknek. Mi van

akkor, ha nem tudja valamely önkormányzatkifizetni eú. az összeget'

Pichler Józsefné: E z az összeg atava\yihoz viszonyítva 150 %_os emelkedést

jelent.

Pichler József polgármester: Javasolja a230.-FTlfő tagdíj megszayazását, mert

ha más döntést t'o, urönkormányzat,tlgy a TársuláS nem tud megfelelni

céljának.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül- az

al ábbi határ ozatot hozta:

5 l 2005. (I.27 .\ o|<Kt határ ozat

Úrkút Közsé g Önkormány zati Képvi se lőte stülete a

2oO5. évi költségvetésében biztosítj a azUj Atlantisz
Többcélú Társulás részére a230.- Ft/lakosság arányos

tagdíj megfizetését.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetés elfogadásártkövető hó 15.

napjáig

b.) Körny ezetvéde\mi Program előzetes ismertetése.



Előadó: polgármester

/A KörnyezetvédeLmi Program tewezetetteljes egészében a képviselők
előre, írásban megkaptak./

Kérdés hozzászőIás:

Rieeer Tibor: Mennyit keII ezért a programértfizetnie az önkormányzatnak?

Pichler József polgármester: Bruttó 800 elFt-ot.

Rieger Tibor: Soknak tartja eú. az összeget, annáI is inkább, mert helyben is van
egy kft, aki ilyeneket készít. Névjegyiiket a polgármester részére át is adta.

VAssné Balázs Györgyi: Véleménye szerint ez aPrcgram-tervezetnagyon
t'ia''yo' Átalánosságokat foga\mazffieg, ami még Úrkút településen kívültöbb
más településre is vonatkozik. Nem foglalkozik olyan dolgokkal, ami csak
úrkúti. Gondol itt a külszíni vizekre, amangániszaptálrolóra, apáLinkafőző
územte és még sorolhatná.

Rostási Mária jegyző: Már je\ezte a polgármester felé is, hogy céIszerú az

előkészítő munkákbaa jegyzót is bevonni, így több pontatlanság, ellentmondás
nem került volna be a tervezetbe, és esetleg lényeges dolgok bekerülhettek
volna.

Lisztes Győző: Nem szól a program a volt tsz. majorban lévő nagyizemi
á|Lattartásról: Lényeges kérdésnek tartja és szintén nem szól a program arról,

hogy mit javasol akkor, ha abánya megszünik, honnan fogia venni avizet a
falu.
Szeretné tudni aztis,hogy az önkormányzat és a vállalkozók kózött milyen
szerződés köttetett.
A faluban aMangánércbényaműködik, ott is érdeklődnie kellett volna, a

környezetvédelemr őI any ag i s található.

Rostási Mária jegyző: Már je|ezte a polgármester felé is, hogy céLszerú az

előkészítő munkákbaajegyzőt is bevonni, így több pontatlanság, ellentmondás
/burkolt utak, önk. és váIlalkozók közötti szerződés, bánya részére kiadott

működési engedély, stb/ nem kerülhetett volna be a tervezetbe, és esetleg

lényeges dolgok bekertilnek.

VAssné Balázs Gvörgyi: Ki számolta a községen áthaladő forgalmat?

Pichler József polgármester: Ezt az adatot ő számolta ki.



Kocsó Jánosné: EgyáItalán itt volt a faluban a program készítő? Ennyi pénzért
akár a Demeter úr is számolhatta volna a forgalmat.

Pichler József polgármester: Ú3auu egyeztetésre fogja hívni Demeter urat, és az
elhangzottak aIap1án módosításra kerül az anyag, vtána fogiu újra Testület elé
terjeszteni.

c .) Iv őv íz ve szte s sé ggel kap c s o l atos táj ékoztatő .

Előadó: polgármester

/Írásos előterjeszést a képviselők előre megkapták./

Kérdés,hozzászőIás:

Lisztes Győző: Tájékoztatja a Testületet, hogy a DRV áttaIkészített és a
képviselőkrészére megküldött anyagot a Mangán Kft.igazgatőjais átnézte és az
abban foglaltak bányára vonatkoző részével nem értett egyet, ezt írásba foglalta,
amit aDRV-nek megküldött és áItaIaa másolati példány a képviselők részére
az ülésen átadta.
Túlfolyás tehát nincs, a30 Yo-osháIőzati veszteség több mint az egész falu
három havivizdíja.

Pichler Józsefpolgármester: Úgy érzi,hogy a DRV mindenre kiterjedőenírta
meg az áItala kért előterjesáést.
o az eLőterjesztésben szereplő vezetékszakaszok diagnosztikai felülvizsgáIatéra
árajánlatot kért a DRV-től, mely alapján a felülvizsgálatot végző berendezés
uzemőra díja l0.700.- F'T + áfa, Siófokról jönne a gép, melynek km díja I7O.-Ft
+ áfa.
Az 5330 fm hosszúvezetékvizsgáIatakb 8 órát vesz igénybe, Siófok-Úrkút kani
távolság /oda-vissza/kb 300 km. Összesen az önkormányzatnak 170.750.- Ft-ba
kerü lne a d i agno s úikai fe 1 ülvi z s g áIata a j elzett szakasznak.

Rostási Mária jegyző: Az előterjesztésben szerepel az elhasználódás miatti
hálőzatrekonstrukció időben történő elvégzése. A település kb 95 %-an 1987-88
körül fejeződöttbe azivővízvezetékrekonstrukciója, igy ufővezetékrendszer
nem mondható réginek, és tudomása szerint a Vas vízvezeték rendszer míjanyag
vízvezetékre lett lecserélve, így korrőziőről sem lehet beszélni.

Vassné Balázs Györgyi: Véleménye az,hogy az önkormányzatnagy beruházás
előtt áll, gondol itt a csatornázásra, aholminden forintra szükség lesz. A
vizrendszer felújítására is szükség lesz, de tartsa be az önkormányzat a
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Soffendet, mérlegelje mit kell előbb eIvégeznie. A csatomázást,vagy a
vízvezeték felújítást. Nála a sorrendben első helyen a csatornázás áII.
Ne m b i zto s, ha az Ú rktt-Z só fi apus zt a koni szakasz di agno s ztikai vi zs g áIatát
elvégezÍeti az önkormányzat I70 eFt-ért, hogy ott meg lesz ahiba. Sok a
csőrepedés, és a talaj adottságábőI kifolyólag előfordul azis, hogy csak
hosszabb idő után lehet felfedezni, avízpedig elfolyik.

Rieger Tibor: Ha nem lép az önkornrányzat, akkor a vesztesség mindig nagyobb
Iesz.

Li szte s Győző : E gy etért a s orrendi s égge 1. Azonb an hozzá teszi, ho gy az
önkormány zatnak komolyan el kell gondolko dnia azon is, hogy a bány a
bezátrásátkövetően a falu honnan, és hogyan fog vizet kapni.

Pichler József polgármester: Akkor egyenlőre matad minden a régibe és a
hangsúlyt a Szennyvíz elvezetésre kell fektetni, ezutánpedig avíz kérdését kell
megoldani.

d./ Óvodai konyha élelmezés érőIkozbeszerzési eljárás.

Előadó: polgármester

Ro stási Mária j e gyző : T áj ékoztatja a Testületet, hogy az önkorm ány zat
fenntartás áb an működő Napközi otthono s ovoda konyháj ának é lelmi szer
beszerzése, mivel annak értéI<határa a2 millió forintot meghaladj a, ezért a
közbeszerzési törvény hatáIya alátartozIk, így az egyszeruközbeszerzési eljárást
kell lefolytatni.

Kérdés,hozzászőÍás:

Pichl er j Ózsef pol gármester : Az önkorm ány zatoknak adnak ezzel plussz
munkát.

A Képviselőtestület egyhangtilag- 8 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül _ az
aIábbihatározatothozta:

612005. (I.27.\ Ó|<Kt határozat

Úrkút kÖzség Önkormányzata a fertftartásábart
működő Napközi otthonos Óvodai konyha élelmiszer
b eszer zé sére kö zb e szer zési e lj árá st határ o z me g.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2005. március 5.

Pichler József polgrírmester ezt követőenazülést 19.30 órakor berekesztette.

Kmft.

ll
klmvx; -

jegyző
Pichler Jbzstf
Po1gármbster


