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Községi Önkormán y zat Képviselőtestülete
Urkút, Rakóczi u.45. Tel.: 88/507-O3l.
Szrím: 23-812003.

JEGYZoKÖNyv
Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtesttilete 2003.augusztus 25.
napján du. 17.00 őrai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

Imri Zoltán,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefiré,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Pichler József polgtírmester köszöntötte a megjelenteket és megállapította,hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület mind a IO tagajelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangúlag _ 10
szav azattal, - el ens zav azat né lkii
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NAPIREND:

1./

1

-

el fo

gadott.

Úrkút Község Önkormányzata 2003. évi költségvetésének
módosítása _ rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

2.

l Úrktft Község

önkormán

végrehajtásáről.

ElőadÓ: polgármester

y

zata 2003 . I. féléviköltségvetésének
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3.lTájékoztatő a helyi Sportkör működéséről.
Előadó: Tenk Csaba Sportkör elnöke
4

.

l

Szenrtyv ízt\szÍttő telepre és szennyvíz c satorn ázásr a
tervezési átraján|at.

Előadó: polgármester
5./ Vegyes ügyek.

_
_

Polgármester illetményének megállapítása.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önk ormányzat Ösztöndíj
p á|y ázati rendszerérő 1.
SportöItöZő felújításár a páIyázat.
Öregfiúk Futball Klub támogatási kérelme.
Önkormányzatitulajdonú ingatlanoknál /orvosi rendelő,
nagyhi.zl felúj ítási munkálatok.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásátrőL.
Előadó: Polgármester
f p o gárme ster a |ej árt határidej ű te stül eti határ ozatok
végrehajtásáról az aláhbi szóbeli előterjesztést tette:
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ÖI<Ik határ ozat: L ang Gottfri
szerződés megköté sre került.
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3612003. NII.2I./ öI<Kthatározat: ATerületfejlesáési Tanácshozarendezési
terv készítésérea teki páIyázatot a geszLor önkormétnyzat elküldte.
37l2OO3. NII.ZI./ ÖId(thatározx: lzárt'l
került.
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Öl<I{t határ ozat l Z l :

megbízást megk apta.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A vezetői megbízás visszavonásra

Karisztl

Jáno sné a v ezető\ fe l adatok

A Képviselőtestiilet

a Jelentést egyhangúlag_

I0 szavazatta|, - ellenszavazat

nélktil - elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napirend: Úrkút Község Önkormányzata2003. évi költségvetésének
módosítása * rendelet-terv ezet.

Előadó: Pichler József polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőlás:

Edit: A magarészérőI elfogadja a rendeletet, mert a korábbiak
a|apj án ugy anaz van a mó do s ításb an, amit már a Te sttil e t határ ozatáb an

Kökönyei

elfogadott.

A Képviselőtestiilet egyhangúIug_ 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül
_ az alábbi rendeletethozta:
15/ 2003.

/Y[I.25./ OkKt rendelete

Úrkút Község Önkormány zata 2003. évi
költségvetésének módosítása.

/A rendelet sző szerinti szövege
mellékletétképezi.l

2. napirend: Úrkút Község Önkormányzata2Ol3.

a

jegyzőkönyv

I. felévi költségvetésének

végrehajtásráról.

Előadó

:

Pichler jÓzsef polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőIás:
Vassné Balrízs Györgyi: Felhívja a Testiilet figyelmét arra, hogy váItozíka
közoktatási törvény, és ebből kifolyólag emelkedni fog a pedagógusok bére,
mert a tűLőra beépül az alapbérbe.

Rostási Mária jegyző: A bérkihatássaljáró közok<tatási törvénymódosítás 2004.
szeptember 1.-én lép hatályba.

Kökönyei Edit: A költségvetés I. félévesvégrehajtásaidőarátnyos, elfogadását
javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag
az alábbi határ ozatot ltozta:
3 9/2
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10 igen szavazatÍal, - ellenszavazat

003. /VIII.

Úrkút Kö

2

nélkül-

5./ ÖkKt hatórozat

g Önkormány zati Képvi s e őte stii Iete az
Önkormán yzat 2003. I. féléviköltségvetésének
végrehajtását
zs

é

1

106.966 e/Ft bevétellel
102.087 elFt kiadással

elfogadja.
Felelős: polgármester,
Határidő: folyamatos

3. napirend: Tájékoztatő a helyi

j

egyző

sportkör működéséről.

Előadó: Tenk Csaba Sportkör Elnöke
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés,hozzászőlás:

Mádlné Sas Anikó: Kedélyek lecsitultak már a sportkörön

belül?

Tenk Csaba: Úgy |átja,igen. Szóban is elmondja, hogy a labdarúgó szakosnáiy
fenntartása sokba kerül, és nem beszél akkor a sportöltöző feIi4ításáról. Amit
leheteff, azttársadalmi munkával, önerőből a sportkör megoldotta, de az öItöző
szégyentelj es állapotban van.
A ' csapatnak az őszi idényre I.200 e/Ft-ra van sürgősen sztiksége.

Pichler József polgármester: Az oltóző tényleg nagyon rossz állapotban van,
ezért is kell pályázati pénnó| gondoskodni, illetv e a páIyázathoz a saját erőt
megteremteni.

Vassné Balázs Györgyi: A sportkör az önkormányzat2003. évi költségvetésben
tervezett 1.600 e/Ft-ot már felvette és most még 1 .200 elFt-ot kérnek?
Az önkorm ány zat fenntartás ában miikö dő intézményeki s abb ó1 az ös sze gből
gazdáIkodnak, amely a költségvetésben tervente van, és nem kérhetnek többet
az önkormányzattőI.
Megjegyzi, hogy a sportkör elszámolását még eddig nem látta.

Mádlné Sas Anikó: A Képviselőtestület most már több éven át, aIII. negyedéves
költségvetéstárgyalásakor szokott dönteni a sportkör plussz tálmogatátsáról.

ImriZo\tán: Addig is működnie kell a csapatnak, és pénz kell nekik.
Rostási Mária jegyző:
kapott a sportkör?

A személyi jövedelem adó

1 %-ábő|

milyen összeget

Tenk Csaba: Kb 300 efft-ot.

Pichler József polgármester: Tűzoltás formájában javasol a sportkörnek 500 e/Ft
azonnali támogatást.

Vassné B alázs Györgyi
javasolt összeget.

:

M egkér dezi a jegy zőt, honnan lehet előteremteni a

Rostási Mária jegyző: A félévesköltségvetés végrehajtásárőI szóló anyagban a
gazdaságitarta\ék6 millió forint. Ebből az osszegbőI az elmúlt testületi ülésen
mfu váI\alt kötelezettséget a képviselőtesttilet - 1.300 efft ká$ruzás,633 eFt
járólapfelújítás _, és nem beszélve anőI,hogy napirenden Van a szennyvíztisztítő
telep és csatorná,rzás is, amire szintén takarékoskodnia kell a Testületnek.

Pichler József polgármestgr: Javasolja a gazdasági tartalék terhére az 500 eFt
támogatás megadá sát azÚrkút Sk-nak.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül _
azlJrkutSktájékoztatőjátelfogadta,ésazalábbihatározatothozta:
40/2003. /VIII.
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5./ ÖkKt hatórozat

Úrkút Község Önkormányzati
Képviselőtestülete azlJrkut Sk részérea

azdasági tarta\ék terhére 5 0 0 elFt_ ot rendkívül
támo gatásként b izto sít.

g

i
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

4. napirend : Szennyví úíszÍrítőtelepre

és szennyv

íz csatornéuásra tervezési

árajánlat.

Előadó: Pichler József polgármester
lÁraján\atokat a képviselők etőre írásban megkapták./

Pichler József polgármester: Kiegészítéskéntelmondja, hogy az ánajánlatok
között nagy a különbség, de alapjábanvgyanarra vonatkozik.
Lisztes Győző képviselővel együtt megtekintették a Farkasgyepüi telepet, és
megkérte Csöbör Károlyt Farkasgyepü polgármesterét, aki a Bakonykarsá RT
dolgozója, hogy az ó tapasztalataitmondja el e napirend keretében.
Csöbör Károlv: Köszönti a Testületet, és elmondja hogy náluk 1 milliárdos a
beruházás 1996 körÍil kezdték,utánzöngés van még most is, a tüdőgondozó
rákötése van folyamatban.
Felhívja azirkititestület figyelmét, hogy az előkészitésre nagy gondot kell
fektetni' mert erre épül apályár;at. Az engedélyezetttervek alapján kell
megvalósítani abervbázást, attól eltérni nem lehet. A csatornarendszert
lgravitációs, nyomott, vagy vegyes/ jól meg kell választani, mert az 50-60 évre
szó1.

A Környezetvédelmi alap előírásai kemények, a lakosság90
beruházás befejezését követő 1 éven belül rá kell kötni.

%o-ának a

A jelenlegi úrkútitelep nem felel meg a szennyvíztisnítás céljának.
Jő tervezővel, jó telepet lehet építeniés egészségeset.

Az úrkuti polgármester a két árajartlatot arendelkezésérebocsájtotta, azok

műszaki tartalom szempontj ábőI azonosak. IgazábőI nem is térhetnek el
egymástól, mert ugyanolyan előírások érvényesek az egyikre, mint a másikra is.
Az AQUINNo-éI támo gatná a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező
KFT_vel szemben. Ó Átta a K+K_ét , amitVas megyében tewezett, az elégnagy
és igazáből nem is jól sikerült.
A lényeg, hogy a telep tervezése legyen nagyon jó, mert azonnem lehet
v álto^atni, ellenben a csatorn ár;ásnáI lehet.
Vassné Balázs Györgyi: Tartalmilag megfelelmindkettó a1ánlat, csak árbanvan
különbség, ezekután ha elkészültek a tervek, engedélyeztetésre kerül a Sor'
e lvi leg a terv ező é a fel elő s ség, törvény ile g az önkormány zaté.

Károly: Így vun. Ő mindenképp arúj építésétjavasolja és nem a
ra,i:iásfu. Amennyiben döntésre jut a Testület a további
"*gt""o
segítségetmegad legyen aztervezés,
-,'''ká1utokban ő személyesen is minden
kivitelezé s,páIyázat, áfa, stb. Jó munkát kíván a Testületnek /és távozikl.
Csöbör

Lisztes Győző: A napi kihasznáLtság250 m3 és eztlehetne bővíteni. Mondja ezt
a kupi után, amelyet látott.
jő, és az
Pichler József polgármester: Véleményeszerint is az új telep építésea
elfogadni, ahol atanulmányterv, és avílogi
@solja
elkészítésénekára: 5.875 elFt., a kiviteli tervek kb. 10_
tétJsítési
"''góaetrervek
11 millió Ft + áfa mely magábafoglalja a telep és kb 10 km hosszan a
csatomaháÍőzatot.

Rostási Mária jegyző: Felhívja a Testület figyelmét, hogy a falu 60 %o-ban
azt je\enti, vannak olyan utcák, aho| egészenűj a
.*t"-á""tt'
"-í
pl' a Május 1 tér
csatornah á|őzat,pl. a Honvéd utcában, de van olyan utca is,
ahol már nagyon régi.
Nem utolsó sorban {ondolni kell arra, hogy a közterületen mehet-e vég\gazi$
j
magánfu laj donb an lévő tertileten' ahol szol galmi o g
c s atomah áIőzat,
" "ey
jar.
aÍapítására is sor kerülhet, és eze\éggésok munkáva|
Rieger Tibor: Ta!ánjó lenne az egészfaluban új csatornarendszert kiépíteni
vagy legalább áNizsgáitatni a régit.

Pichler József polgármester: Keres olyan céget, aki a csatornák áIlapotát

@sjavaso1egye1vidöntésthozni,hogyazártvizsgáIást
munkálatainak
követően u r".n rJrvinisnitotelep és a csatomahéúőzattervezési
elvégzéséreazAQUINNo Kft fogja megbízni'

A Képviselőtestület egyhangiiag_
az alábbi hatát ozatot hozta

10 igen szavazattal, -

ellenszavazatnélkül

_
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g Önkormány zati Képvi s e őte stüLete az
Környezetvédelmi Mérnökiroda és
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Szolgáltató KFT Budapest, árajánlatát
/tanúmányterv: 1600 effT + áfa,vízjogi létesítési
engedély: 3.100 elFt*áfa,kiviteli tervek: 10_1 1
és
-ittio Ft+ áfal a Szennyvíztisztítő telep építésére

8

a csatomázásra elviekben elfogadja miután a
me g1 évő c s atornarend szer felülv i zs g áIata m e gtörtént.
/Az AQUINNO Kft árajánlata a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5. napirend: Vegyes ügyek.
a.

l P olgitrme ster

ill

etm

ényénekme

gá1 l ap

ítása

Mádlné Sas Anikó az Ad hoc bizottság Elnöke szóbeli előterjesztésében
elmondja, hogy módosult a Polgármesteri tisztség ellátásrínak egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdlJárőI szóló 1994. évi LXIV törvény.
Ez alapjén lehetőség van az önkormányzatnak saját költségvetése terhére a
polgármesteri illetmény emelésére,mert az 1000-2999 lakosú település esetén a
szorzőszám 8,5-1 I,0, az önkormányzatnáI megállapított illetményalap 34.150.Ft. Ez alapjétn a legalacsonyabb illetmény e 290.27 5. - Ft, a legmagasabb
375.650.- Ft/hó. Tájékoztatja a Testületet, hogy kötelezően ez2004. január 1.
napjátőIlép életbe, de lehet alkalmazni2003.július 1. napjától.
Az önkormányzatköltségvetésében azigazgatási szakfeladaton 2003.július 1.
napjától havi 1 66 e/Ft bérm eglakarítás mutatkozik.
Hozzáteszi azt is, hogy az ővodánáI mar jelenleg is fel millió forintos bértúllépés
mutatkozik.
Kérdés.hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: A javaslata az,hogy mivel 2004januur l-től úgy is
emelkedik azi|letmény, akkor 2003. szeptember l-től kapjon magasabb
illetményt a polgármester úgy, hogy a júliusi és augusztusi bérmaradvény332
dolgozók j utalm azásár a fordítandó maj d az év vége felé.
e lF t az önkormányzati
A bérnélarányosítanQa lakosság és a szorzók között' így
az ó jav aslata 3 40.000.- Ft/hó.

Mádlné Sas Anikó: A félreértésekelkerülése végett leszögezi,hogy az
önkormányzatidolgozőkközénemcsakaközúsrtviselők,deakozalkalmazottak
és a munkaviszonyban dolgozók is beletartoznak.
Vassné Balázs Györgyi: Tudja,

a

javaslatátígy is fenntartja.

Lipp Józsefné: Egyet tud érteni a javaslattal.
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A Képviselőtesttilet 9 i gen szav azattal, I tartőzkodás s al az alábbi

batár ozatot

hozta:
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003. /VIII.
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5./

okKt hatúrozat

A Képviselőtesttilet Pichler j ózsef polgármester
illetményét 2003. szeptember 1. napjától havi
3 40. 000.- Ft-ban á|Iapitja meg.

Felelős: jegyző
Hatátridő: azorrrre'l
b./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj pályázati

rendszeréről.

Pichler József polgármester: A korábbi éveknek megfelelően aZ idei évben is
indul apáIyánatirendszer, és a csatlakozásrőI a nyilatkozatot most is meg kell
tenni, és meg kell határozni az 1 fibre jutó nettó átlagkeresetet, mely felett a
nem el fo gadhatók.
Javasolja az I főre jutő átlagjövedelmet atavalyihoz hasonlóan az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 1 50 Yo-ában _ 32.7 00 .- Ft-ban megállapítani.

p

á|y ázatok

Kér dés. hozzászőIás: Nem hangzott eI.
43/2003. /VIII.2S./ Ökkt

sz hatórozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtesttilete
HungaricapáIyázati
csatlakozik a Bursa
rendszerh ez. E hatátr ozat mel lékletéti s képező
Nyil atkoz at aláír ásár a a polgárme stert
lhatalm azza. E gyi dej ű1 e g e fo g a dj a az oktatás i
Mini sztér ium p áIy éaati kiir ására vonatkozó
hatríridőket, ajánlásokat és megállapitja e
páIyázati rendszerben aZ a szociáIisan rászorult,
akinek a családjábanaz 1 főre jutó átlagjövedelem
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének I50 %'
át, vagyis jelenleg a32.700.' Ft-ot nem haladja
meg.
fe

Felelős: polgármester
Hatálridő: folyamatos
c./ Sportö |t}ző feli$ításátr a páIy ánat.

1

t0

Pichler József polgármester: A Veszprém Megyei Közgyűlés a
sportlétesítményekfelújítására, karbantartására2003-2006 évre vonatkozóan
páIyá.zati felívást adott ki.
Mivel a sportöltóző mindenki számáraláthatóan nagyon rossz állapotban van,
aztfel kell újítani.Az elkésziilt - felújításravonatkoző - költségvetés
3.615.000.- Ft, ennek a 50 yo-át saját erőként kell biztosítani, és ertjavasolja a
költs

é

gve tés gazdasági tartal éka terhére.

Ebből az összegből már megfelelően fel lehet újítaniaz öItözőt.
Kérdés.hozzászőLás:
Rostási Mária jegyző: Apályázati felhívásban a rendelkezésre á11ó összeg
évente 6 millió forint. Ez alap1ánnem nagy avalőszínusége, hogy a
polgármester által j avasolt összeget megnyeri az önkorm ányzat.

Kökönyei

Edit: Kisebb összeggel akkor nagyobb lenne az eséIy.

Pichler József: Meg kell próbálni.

A Képviselőtesttilet egyhangtilag_ l0 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az aláhbi határ ozatot hozta
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5./ ÖkKt hgtórozat

Úrkút Község Önkormanyzata a 2OO3. évi
kö lts é gve té s gazdasági tartaléka terhére
1.800.000.- Ft-ot biztosít saját forrásként az
önkormány zat tulajdonában lévő sportöhoző
felújítási munkálataira. A felújításimunkák össz
költsége 3.615.000.- Ft, melynek 50oÁ-áta
Veszprém Megyei Közgyűlés sportlétesítmények
felúj ítísara,karbant artásár a 2003 évre, a 2003 2006 évre vonatkoző pá|yánati kiírás alapján
megpáIyáz.
Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: 2003 . augusztus 3 1 .
d./ Öregfiúk Futball

Klub támogatási kérelme

Pichler józsef polgrírmester: Az Öregfiúk Futball Klub kéri _ írásbeli
kérelmükben _ a Képviselőtesttiletet, hogy az ausrtriai testvérkapcsolat ápolása
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érdekében, akiutazáshoz és a kapcsolat fenntartása érdekében a Testület
e gyszeri any agi támo gatásb a ré szesítse őket.
Elmondja, hogy ezenarcndentényen őmártavaly is résztvett, és természetesen
azidén is el kíván menni a Klubbal. E célra az elmu\t évben 50.000.- Ft-ot
kapott az önkormányzattőI a klub, most javasol 70.000.- Ft-ot a gazdasági
tartalék terhére.
_

Vassné Balázs Györgyi a testiileti ülésrőI távozott -

Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúIug_ 9 igen szavazattal,
az a|ábbi határ ozatot horta:

_

ellenszavazatnélkül_

45/2003. /WII.25./ ÖkKt hatúrozat

A Képviselőtestület azixkuti Öregfiúk Futball
Klub részére70.000. Ft egyszeri támogatást
állapít

ffi
€

g, elszámolási kötelezettsé ggel.

Felelős : polgárme ster, jegyző
Hatétridő: 2003. szeptember 1 5.
e./ Önkormányzatitulajdonú ingatlanoknál /orvosi
munká1atok.

rendelő,nagyházlfelújítási

Pichler József polgármester: A korábbi testületi ülésen elhangzottak alapján
felmérette az orvosi rendelő csatornaszükségletét. A legkedvezőbb árajánlat
Lipp Jánosé. Az önkormányzat megvásárolja a csatomát és Lipp Jánosnak csak
a munkadíjat kell ftzetni, mely 90 efft. A ,,nagyház''-ban az életveszéIyes
tetőjavítás is meg kell csináltatni, melyre Kövesi Jőzsef vétllalkozó adott
árajánlatot l7I elft..-ra. Mindkét összeget javasolja a gazdasági tartalék terhére
kiegyenlíteni.
Kérdés.hozzászőIás:
Rostási Mária j egyző

a

:

Amennyiben az önkorm ányzat 2003 . évi

gazdasági tartalékb ó 1 m é g kigazdáIkodható, j av as o lná a
hélzi gondoző részéreegy olyan kerékpár, vagy az elmulttestületi ülésen is
elhangzott kis-motor vásárlását, amellyel a település különböz(5 részeinlakő
gondozottak számára az ebédet ki tudja száIlítani.
kö lts é gv eté s éb en,

Kökönyei

Edit: A javaslattal egyetért, és a védőnő is használhatná a jármúvet.
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Pichler József: A felvetéssel ő is egyetért, és javasol 300 e/Ft-ot egy kis motor
v ásárlásár a a gazdasági tartalékból.

_
A Képviselőtestület egyhanagil|ag_ 9 igen szavazattal, - ellenszayazatnélkül
azalábbihatározatothozta:
4

6/2 003. /VIII.

2

5./ ÖkKt hatúrozat

A Képviselőtesttile t a 2003 . évi költségvetésében

a gazdasági taltalék terhére

a.l azorvosi rendelő épületén a

c s ap

adékv íz elv ezető

cs

atornák felúj ítás ára

9

0

elFt-ot,

- Csokonai u. I.l '

b.l a ,,nagyhánban,,
tetójavitásra 1 7 1 e/Ft-ot,

a

c.l a háni gondozói feladatok ellátásához
egy kis motor vásárlásához3ÜI e/Ft-ot
biztosít.
Felelős : polgárme ster, jegyző
Határidő: 2003. december 31.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 20.30 órakor berekesztette.
Kmft.
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Pichler Jbz$ef
PolgármBster
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