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Kii zs ég i Ö n kormdny zat Képvis előte stiilete
8409 Úrkút Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szúm:13-14 /2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készü lt : Úrkút Közsé g Önkormán y zati Képvisel őte stÍilete 20 09 . október
27 .-én (kedden) du. 1 7. 00 őr ai kezdettel megt artott rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefrré alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann
Farkas István
Imri Zoltán,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Ifi.obdermayer Miklós
ZsebehÍtry Károlyné
képviselők

Távolmaradását bei elentették, Vassné Balázs Györgyi képviselők
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
azu|éshatérozatképes,mert a Testület 10 tagjábólg fő jelen van.

Ezt követően ismert ette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag_9
igen szavazattal, - ellenszav azat néIkil elfogadott.

NAPIREND: 1.)

Hauser Lajos Emlékalapítvány működése és gazdálkodása.
E'lőadó

2.) Közös

Előadó

:

Teiermeyerné Nagy P a\őczi Magdolna kuratórium

tag

ségi haz és könyvtár működéséről beszámoló.
:

Tihanyin é O czella Zsuzsanrta könyWáros és

2

programszervező
3.) Napközi otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
S zab áIy zatának és Házir endj ének mó do s ítás a.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
4.) Vegyes ügyek.

an tartott belső
el\enőrzési jelentése és intézkedésiterv.
Előadó: Rostási Mária jegyző

Napközi otthonos Óvoda konyháj

a.

)

b

.) P átyazati

kiír védőnő i munkakör

áb

betölté sére.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

c.

) Önkorm ány zati ingatlanok (intézmények,b érlakások) utan
fizetendő érdeke lt s é gi hozzáj áru|ás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

d.

8 őszi közmunka program saját r észénekbiztosítása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

) 200

e.)SzennyvízcsatornaérdekeltségihozzájáruIáséhoz
nagyc saládo sok támo gatása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
f.) Németh Árpaane kérelme, sebességmérő telepítésére.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A. ) Je enté s a
1

1

ej

árt batáridejú

te stül

eti hatát o zatok vé greh ajtásár ő|.

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

Kérdés,hozzászőlás: Nem harlgzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlug_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat
nélkül - Jelentést elfogadta.

b.) Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közöttvégzett
Előadó: polgármester

feladatokról.

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés"hozzászőIás:
Zsebeház.v Károlyné: A falunappal kapcsolatban most mi lesz. Külön taft1ék a
civilnapot,vagy akkor, amikor a falunap is lesz.

Lipp Józsefné: A falunap időpontjáhozragaszkodni kell. Eú.mátr megszokták a
településen is. A civilszervezetváIasszon más napot, ha nem akarja együtt
tartani

a

falunap pal a rendezx ényét.

Rostási Mária jegyző: Javasolja, hogy az önkormányzatkeresse meg a
Veszprém Megyei Napló szerkesztőségét, egy közös falunap szervezése
érdekében.Így véleményeszerint az UMFT á|talkiírtpáIyézati eljáráshoz is
nagyobb sikerrel lehetne pélyazni.

Lipp Józsefné: Eznagyoftjó ötlet, feltétlen meg kell keresni

a

Naplót.

Pichler Józsefné: Ó is;o.'ut tartjaa javaslatot, de időben kell elkezdeni a
szervezést, nem lehet utolsó pillanatra hagyni.
Rieger Tibor polgármester: Felveszi a kapcsolatot aNaplóval a falunap
szewezése érdekében.

A Képviselőtesttilet egyhangiilag- 9 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkiil_ a
p

olgárme steri táj ék odatőt

el

fogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

I.NAPIREND: Hauser Lajos Emlékalapítvány működése és gazdáIkodása.
Előadó: Teiermeyerné Nagy Palőczi Magdolna kuratórium tag

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Már tavaly és tavaly előtt is elmondta, hogy az alapíNány
számláján\évő pénzt, ami most 700 elFt le kell kötni. Vannak olyan lekötések,
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amelyek csak két hétre szólnak. Még akkor is jobban megéri, mint a számlán
hagyni apénzt. A lekötések elég jó kamatokat hoznak, azonban a szétmlán lévő
pénz kamatai csekély összegűek.
Teiermeyerné NP. Magdolna: Ígéretettesz alekötésre.

A Képviselőtestület egyhangtúag- 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkiil_ a
beszámolót elfogadta.

2.NAPIRBND: Közösségi ház
El őadó :

(rásos előterjesztést

a

és könyvtár

működéséről beszámoló.

Tihanyiné o czeIla Zsuzsarrta könyvtáro s é s
programszervező

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:
Pichler Józsefné: A beszámolási időszakban olyan programok voltak a
közösségiházban, amelyeket az iskola, ővoda szewezett,vagy a nyugdíjas klub
áItaI szewezeht összejövetelek, illetve az asszonykórus heti próbái. Azonban a
programszewező áItaI szewezettprogram talán csak egy-kettő volt, ami nagyon
kevés. Véleményeszerint a közösségiháznincs kihasznáIva. Máshol a nyári
szünidőre is szerveznek programokat, vagy szewezik a baba-mama klubot. A
településen inkább \<tszerveznének több programot is a közösségihazból, mint
ahogy az elmu|ttestületi ülésen Lippné Vinkelmann Mónika és társai is kérték.
Tihanyiné már több mint két éve dolgozik a közösségihánba, könyvtárba,
azonban az általa szervezettprogramok, mint már említett2-3, ami nagyon
kevés. Nem látott abeszőmolóban o|yat, hogy pl. figyeli apáIyázatokat, netén
elkészít egy-egy páIyázatot.Ezis feladatkörébe tartorna.EgyáItalán adott-e be
páIyá.zatot?

Tihainyiné oczella Zsuzsanna: Most tényle gtlgytünik, hogy azáItalarendezett
program nagyon kevés, de a közösségi bénbanmindig vannak gyerekek, akik
jatsranau,
akik ott vannak a számitőgép előtt. Úgymond zsúfolt az az öt
'ágy
nap, amit kevésnek is tart. SzervezeIt élet tényleg nincs. De ez azért is van, mert
ez akozösségi há,r.nem olyan, mint egy művelődési ház, ahol van színházÍerem,
ktilön öItoző, külön wc a fellépőknek.
Rieger Tibor polgármester: Úgy tünik a programszewező által elmondottak
a\apjén, hogy ez egy onszerveződő közösségi ház. Nincs semmiféle
pro grams zerv ezés, hol ott ez T ihanyiné munkaköri \eír ásában szerepel. Ho gy

5

kevés anyitvatartási idő? Ezenlehet segíteni, anapi 6 őrát 8 őráralehet
váItoztatni, és hét végénis nyitva lehet l'artani.Eú.megkellbeszélni.
Lipp Józsefné: Véleményeszerint úgy trínik, hogy Tihanyiné kinyitja a
közösségibázat, majd bezárja a közösségiházat és csak ott van, esetleg felügyel

A

2009. évi költségvetésben is van még 300 e/Ft
programszewezéste, és itt van október vége, az évbőI már csak két hónap van
vissza. Van-e terve effe a két hónapra? Valami nem jól működik a közösségi
Itáz kömyékén. Több programot kellene Tihanyinénak szerv ezsli, mérle gelni
kellene a hétvéginyiMatanást, ki kellene, ki kell haszná|ni apáIyázatokat.
a gyerekekre.

Rieger Tibor polgármester: Összefoglalóként elmondja, hogy Tihanyinénak az
elkövetkezendő időben tennie kell annak érdekében,hogy a közösségihaz
kihasználtsága emelkedjen, a szervezésterén sürgős előrelépésszükséges, a
páIyázatok figyelés e, írása nagyon fontos, a nyitvatartást is mérlegelni kell, és
esetleg megválto^atni. Száméraúgytűnik' a könyvtári tevékenység jobban
megY, mint a közösségiházban a programszervezés.
közösség\haz és könyvtár működéséről szőIő beszámolót
egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkÍil-elfogadja.

A Képviselőtestiilet

a

3. Napirend: Napközi otthonos Óvoda Szewezeti és Működési
S zab á|y zatának és Házir endj ének mó do s ítás a.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést
Kérdés.hozzászólás

a
:

képviselők előre megkapták.)

N em hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkülaz alábbi határ ozatot hozta:

Slt 2009. (X.27.\ ol<Kthatározat

Község Önkormányzati Képviselő-testülete
az önkormányzat fenntartásában működő Napközi
otthonos Óvoda módosított Szervezeti és Működési
1.) Úrkut

SzabáIyzatát

és módosított Házirendjét (mindkettőt

egységes szerkezetben) j óváh agyja.
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Képviselőtestület felhívja az intézmény
vezetőjének figyelmét, hogy az intézménymiíködését

2.) A

megbatároző alapvető dokumentum közzétételéről a
kőzol<tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.$
(I2) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően
gondoskodjon.
Határidő: 2009 . november 1 0
Felelős : Karisztl Jánosné intézményvezető

4.

Napirend Vegyes ügyek.
a.) Napközi otthonos Óvoda konyhájában tartott belső
el\enőrzési jelentés és intézkedésiterv.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkülaz alábbi

hatátr

ozatot hozta:

52t 2009. (X.27.|

o|<Kthatározat

A Képviselőtesttilet a Napközi otthonos Óvoda
konyháj áb an tartott belső ellenőrzési j elentést és annak
intézkedésitervét elfogadj

a.

Felelős: jegyző
Határidő 2009. november 5.

b.) P áIy ázati kiírás védőnői munkakör betöltésére

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászőIás:
Rostási Mária iegyző: Az elkészített anyaghoz szőbeli kiegészítéskéntelmondja,
hogy azért írÍkétdátumot a hirdetéshez, mert igazábőI nem tudni, hogy mi a jő,
ha minél előbb újra meg lesz hirdetve a védőnői áIlás,vagy csak a következő
évben, amikor esetleg avégzősok is pályázhatnak. A jelenlegi helyettesek 2010.
január I. napjátől is vállalnák a helyettesítést.
Farkas István: Véleményeszerint minél előbb meg kell hirdetni az áIIást, hogy a
faluban legyen főfoglalk ozásil védőnő.

Dr. Dócz.v Mariann: Szerinte is legyen a közelebbi időpon ttalmeghirdeve az
állás.
Farkas István:
páIyázat?

A leendő páIyázőktudják, hogy a KSZK honlapján

van a

Rostási Mária jegyző: A KSZK honlapon valőkilzalkalmazotti, közisáviselői
álláshelyek meghirdetésétjogszabáIy mondja ki.Ezkötelező erejű, azonbanez
mellett lehet még máshol is hirdetni, de pl. a Veszprém Megyei Naplóban való
hirdetésértfizetni kell. Igen, véleményeszerint azok, akik közaLkalmazotti,
köztisztviselői áIlásrapáIyáznak, tudják, hogy a honlapon a lehetőségeket meg
lehet nézri.
Farkas István: Nem ragaszkodik a fizetésős hirdetéshez,ha ezt a honlapon lehet
olvasni, és tudják is.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül _
az alábbi határ ozatot

ho

úa:

53/ 2009.

(X.27) Öl<Kthatározat

Úrkút Község ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete meg!árgyalta és elfogadta
a Pályázati kiírós védőnői munkakörre tátgy6 előterjesztést és az alábbipáIyázat
kiírásáról döntött.

Pályázati kiírás
védőnői munkakörre

1.

2.

A pályázatot meghirdető szerv:
Úrkút Község Önkorrrrány zata
8409 Urkút, Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
A meghirdetett munkahely. beosztás:
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Védőnői Szolgálat
8409 Úrkút, Rákóczi u.45.
védőnői munkakör
3. Képesítésiés egyéb feltételek:
; egészségügyifoiskola, szakirányú (védőnőI) végzettség
-- ma$lar állampolgátság, büntetlen előélet
4. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
-- BétezésaközaLkalmazottak jogállásárőI szóIő 1992. évi XXXII.
törvény alapján
1 Védőn ő részéreönkormányzati bérlakás biztosított

5. A páIyázatnak az alábbiakatkell tartalmaznia:

---

;
;
;

részletes szakmai önéletrajzot

iskolai végzettségetigazoló okmányok másolatát
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván>lt,
nyilatkozatot arrőI,hogy az elbíráIásban résávevők megismerhetik a
jelölt páIyázati artyagéú,valamint anőI, hogy a jelölt zártilésen kéri a
dZ

p á|y

ázata me gtár gy alás át

Nyilatkozat arról, hogy igényt tart_e szo|gá|ati lakásra.

6. A pályázat benyújtásának határideje
2009. december 10.
Úrkút Község Polgármestere
7

.A

-

és helye:

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

pály ázat elbíráIásának hatétrideje:

2009. december 28.

8. Az

állás betöltésének időpontja:

2)Ll.január

1.

ApáIyézati kiírást a KSZK honlapján kellkozzétenni.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy apáIyánat meghirdetésére a
szükséges intézkedésttegye meg és apályázatokat döntésre terjessze a
képviselőtestület elé.
Határídő : me ghirdeté sre : azonnal
döntésre:2009. december 28.
Felelős: polgármester
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c

.

) Önkorm ány zati ingatl ano k (intézmények,
fi zetendő érdekelts é gi hozzájárulás.

b ér1 akás

ok) után

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

Kérdés.hozzásző|ás:
Farkas István:
lakás. Miért?

A felsorolásban nincs

benn az iskola udvarán Iévő szolgálati

Rieger Tibor polgármester: Az elműIt testületi ülésen a képviselők úgy
dont<ittek, hogy az alakás az iskola raktétrakéntfog funkcionáIni az
elkövetke zendő időb en.

Farkas István: Azértkérdeile,hogy ne érje az avád az önkormányzatot, hogy
nemftzethozzájátrulástvalamelyingatlanautén.

A Képviselőtestület egyhangiilag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz alábbi határ ozatot hozta:
54 t 2009. (X.27.\

ol<Kthatározat

Úrkút község ÖnkormánYzatának Képviselő-testÜIete

az önkormányzat tulajdonában !évő intézményeiés

bérlakásai után (17 * 190.000,-) 3.230.000,- Ft-ot, azaz
h á ro m m
ó kettős zázhar mi ncezer fo ri ntot köteles fizetn i
érdekeltségihozzájárulásként. E^ az osszeget az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében a gazdasági
tartalék (3.000.000.- Ft), és a kamat bevétel (230.000Ft-) terhére kell az Úrkúti Szennyvízcsatorna Építő
Yizlközmű Társu lat számlájára utalni.
illi

polgármester
Határidő: 2009. december 15.

Felelős

:

d.) 2008 őszi közmunka program saját részénekbiztosítása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
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(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kér dés^ hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal' - ellen szavazatnétkülaz alábbi

hatálr ozatot

hozta:

55t 2009. (X.27.\

ol<Kthatározat

A

Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében, az Atadott pénzeszközöknél a
szakszolgálati feladatoknál tervezett összeg
terhére óg.ooo.- Ft-ot biztosít az Úi Atlantiszt
Többcélú KistérségiTársulás által szervezett
2008. évi (október, november, december)
közmunka saját rész fedezetére.
polgármester
Határidő: 2009. november 5.

Felelős

:

) S zennyv ízc satoma érdeke lts é gi ho zzáj énllás áho z nagyc
támogatása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

e.

s

al ádo

s

ok

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.bozzászőIás:
Rieger Tibor poleármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy a jelenlegi
felmérésszerint aközségterületén 32 o|yan család van, ahol 3 vagy több
kiskoru, illetve nagykoru de tanulmányokat folytató gyermeket nevelnek,
azonban ez a számváItozhat.
Imri Zoltán: Mindenképp javasolj a a nagycsaládosok támogatásárt..

A Képviselőtestület egyhangiúag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz alábbi hatát ozatot

ho zta:

11

56 t 2009. (X.27.\

o|<Kthatározat

Úrkút Közs ég Önkormány zati Képvi se lőte stülete a
közsé g Szennyvízcsatomázása érdekébena saját erő
b izto sítás ár a me ghatár ozott érdekeltségi
hozzájárulásból - a3 vagy több kiskoru (vagy tanulói
j ogviszonyb an álIő nagykoru) gyermeket nevelő
nagycsaládosok terhének csökkentése érdekében _ 5
Yo-ot, összesen 229.500.- Ft-ot átváIIaI az
önkormány zat 2009 . évi költségvetésébena
kamatbevételek terhére. A támogatás nagycsaládonként
csak egy lakóegységután áLlapítható meg.
Utasítja a polgármestert, hogy az összeg utalásárólpontos, családonkénti kimutatással - az Úrkuti
SzennyvízcsatomaÉpft őYizikilzmíiTársulatfelé
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Hatálridő: 2009. december
f.)

3

1 .

Németh Árpaane kérelme, sebességmérő telepítésére.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:
Farkas István:

a kérelmet több mint 200-an aláírták, így azzal foglalkozni kell.

Dr. Dóczy Mariann: Nincs tisáábart azzal, ha ki lesz rakva a sebességmérő, az
milyen következményekkel játr, pl ha valaki nem a megfelelő sebességgel jön be
a faluba, akkor aztvalahol, valakinekjelzi, Vagy fenykép készül?.

Rieger Tibor polgármester: A sebességmérő aztmutatja, hogy milyen
sebességgeljön, következménye pl. bírságolás nincs, fényképnem készül.
Pichler Józsefné: Németh Árpaane Edit az aláírás gffitést a sebességmérő
kihelyezésért mások érdekébentette. Ne hogy másoknál is ilyen tragédia
előfordulhasson.
Véleményeaz,hogy el kell mondani Editnek, hogy civil kezdeményezésként
pénzintézetnél,ahova e cél
számIát kellnyitni- eztbárki megteheti "gy
érdekébenpénztlehet elhelyezni. Ó már ki is számolta, ha 750 érdekeltségi

t2

egység van' úgy minden egységnek 1330.- Ft-ot kellene befizetnie, és meglenne
az egy millió forint.

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a je|zett
utszakasz nem önko rmány zati tul aj donb an y an' ezért kel l a Közutkeze ő Kht
hozzájárulása is.
1

Farkas István: Az önkormányzatnakmeg kellene keresnie a
Rendőrkapitányságot is, hátha a sebességmérésseltudnánaksegíteni ők is.

Rieger Tibor polqármester: Összefoglalva elmondja, hogy első lépésként
megkeresi a Közutkezelő kht-t, hogy az adott helyen engedélyeznék-ea
sebesség-kijelző berendezés telepítését.Amennyiben igen, második lépésként
megkerós né - a\áírás gÉjtő Németh Arpádnét, hogy civil kezd eményezésként
a szám\anyitás elindíthatja. Harmadik lépéskéntpedig, amennyiben már
összejött egy jelentős összeg a számlán, úgy a képviselőtestület visszatér a
témára, és ha pénzugyihelyzete olyan' akkor kiegészítiaz osszeget.
Végül levélben és szóban is megkeresi a Rendőrkapitányságot, hogy a falu felé
jövő főúton mérjéka sebességet.

A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúIug_ 9 igen szavazattal,
- ellenszav azat néIL<tll - elfogadta.

Több tárgy nem volt, a polgármester azilést 19.00 órakor berekesztette.
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Rieger Tibor
polgármester

kmft.
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jegyző

<Q-o

