Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
E Úrkúto Rákóczi u.45. t 88/507-031.
Szám: 19-512004.

Jegvzőkönvv
Készült: Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete 2004. április 30.-án /péntekerr/
Du. 17.00 órai kezdettelmegtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler józsef polgiírmester,

ImriZo|tán,
Kocsó Janosné,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Gyóző,
Pichler Józsefné,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.
Távolmaradását beielentette: Mádlné Sas Anikó, Rieger Tibor képviselők.
Tanácskozási ioggal rész vesz: Rostási llldáxia jegyzó,
Karisztl Jánosné pá|yaző

/mb. óvodav ezető

l

Pichler József poleármester kbszöntötte a megjelent képviselőket és megállapította, hogy az
ülés haüírozatképes, mert a Testület 10 tagiából 8 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8 igen,
szavazat{al, - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

Napirend:

Úrkút Község Önkormanyzata2003. évi költségvetéséről szóló
besziímoló _ rendelet-terv ezet.

1.)

Előadó: polgármester
2.)

A helyi ál|attartás szabá|yafuől - rendelet-tertezet.
Előadó: jegyző
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írálása.

Előadó: polgármester

4.) Vegyes ügyek.

a)

2003. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásríról.
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b.) Helyi támogatás iranti kérelem elbírálása.

NAPIREND

TÁRGYAlÁsa:

A.) Jelentés a lejart határidejű testiileti határozatok végrehajtísaról'
Előadó: polgármester

Pichler József poleármester alejárt hataridejű testületi határozatok végrehajtásaről az alábbi
szóbeli előterj esztést tette.
I0l2004. lIY.5.l ÖkKthatánozat: Az önkormrínyzatfewftartásában működő általanos
iskolában és napközi otthonos óvodában azindithatő csoportok szémárő| szóló testiileti
döntést az íntézményekmegkaptak.

II120O4.ilY.5.lÖkKthatározat: Azurkúti 395lI2,395113,395114 hrsz-u ingatlanok
elidegenítésérőlszóló szerződés elkészült' az eljarás megindult.
I2-I3-t4l2004. lIY.5.l öL<Kthatfuozatok:

A

Testület döntésének megfelelően, apályénatok
/Sapard és céde/ határidőben benyújtrísra kertiltek.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangulag _

jelentést elfogadta.

8 igen szavazat1aL, - ellenszavazat

nélkül- a szóbeli

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
L.napirend: Úrkút Község Önkormrínyzata2O}3. évi ktiltségvetéséről szóló beszrímoló _
Előadó: polgiármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák./

Kérdés.hozzászó\ás:

Lipp Józsefné: Véleményeszerint
veszi a pévmaradványt.

a Képviselőtestület

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 szavazaltal,

jól gazdálkodott, főleg ha figyelembe

- ellenszavazat nélkül _ az alabbi rendeletet

hozta:
5/2004. 4V.30./

OkKt rendelet

Úrkút Község Önkormrínyz ata 2OO3. évi
költségvetéséről szóló beszrímoló.
/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

a

J

2. nanirend:

A helyi állattartás szabályairól _ rendelet-tervezet'
Előadó: jegyző

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak'/

Kérdés.hozzászőlás:

Rostrísi Mrária jegyző: Tájékoztatta

a Képviselőtestületet, hogy az

önkormányzatállattartási

rendeletét felül kellett vizsgálni, és az EU-s szabályoknak is meg kellett felelietni.

Kökönyei

Edit Amennyiben így kerül elfogadásra

a rendelet, úgy annak senki nem fog
megfelelni. Javasolja, hogy a 16-30 lóig, és a l6-50 szarvasmarha a lakóépülettől 500 m-re
legyen.

Vassné Balazs Györeyi: Amennyiben egy telek 2I mszéles, akkor azistállő azutcamellett
van. Véleményeszerint belteriileten csak a régi rendeletben szereplő állatig és
védőtávolságokkal legyen tartható állat..

Kökon}'ei Edit: Egyet tud érteni.
Pichler Józsefné: Véleményeszerint aki állattartással foglalkozik, az átgondolja, mit, milyen
állatot és hol tat.
Tudomásul kell venni, hogy falun lakunk, és így az áillattartás is megengedhető, hisz van aki
abból él.
Vassné Baliízs Györgyi: Az állattartónak is el kell jutnia oda, hogy az állataitmegfelelő
körülmények között tartsa, és pl a lő ttágyátne a Polgármesteri Hivatal előtti kis erdőbe rakja
le, elég az egyéb szemét is.

Pichler József polgiírmester: Aki állattartíssal foglalkozik, többségében azoknak ftildjtik is

van, és oda a trágyátbe lehet forgatni.

Lísztes Győző: Az 50 anyanyúl és szaporulata az rengeteg. Elfogadhatónak úgy tartja,ha 10
anyanyúl és szaporulat 15 m-re van lakóépülettől, ásott kúttól és 5 m-re vízvezetél<től, míg
11-5o anyanyul és szaporulata lakóépülettől 500 méterre legyen.

A Képviselőtestület a javaslattal egyhangulag egyetértett, a rendelet-tervezet javításrakerült.
A KépviselőtestÍilet egyhangúlag _
rendeletet hozta:

8 igen szavazattal, - ellenszav azat nélkúl_

6/2004. /IV.30./

az alábbi

ÖkKt rendelet

A helyi állattartás szabályai.
/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

4
3. napirend : Óvodavezetői

állásra meghirdete tt pályazat elbírálása.

Előadó: Polgiírmester

Karisztl Janosné pályazó: Nyilatkozik, hogy pályázatávalkapcsolatban nem kell zárt ülést
tartani, mert a nyílt ülés tartásáhozhozzájérul.
Pichler József polgármester: Besziímolt a Testületnek arról, hogy a pályazati hatríridőben 1
pályénat érkezett,mely érvényesvo|t, ez a jelenleg megbízott óvodavezetőé, Karisztl
Jánosnéé.
Karisztl Jánosné páIyázatát a német kisebbségi önkormányzat, az óvoda Nevelő TestÍilete, a
Szülői Munkaközösség és az Alkalmazotti közösség támogatta.
Ezt követően szó szerint felolvassa apáIyénatot és a fent felsorolt szervek véleményét
/melyek a j egyzőkönyv mellékletét képezik.l
Ezt követően elmondja, hogy apá|yénót ismerik a településen, hiszen urkúti születésű első
munkahelye az ővoda, így tehát több mint 25 éve itt dolgozik óvónőként, jelenleg is
megbízott óvodavezetői feladatokat lát el.
Kérdés.hozzászőlás:
Vassné Balazs Györgyi: A Képviselőtestület a korábbi időszakban apályázatokat mindig
írásban megkapta, eá nem. Kéri a ktivetkező elbírálásnál az iskola igazgatőipályézatot,
pályazatokat minden képviselőnek kiküldeni, a megfelelő véleménykialakítása érdekében.

Pichler József polgrírmester: Ki fogia küldeni apályánatot. Tájékoztatja a Testületet arról is,
hogy a megbizott óvodavezetőnek jelen|egavezetői pótléka a pótlékalap 250 yo,
összegszerűen42'700.- Ftvagyistöbbmint ajogszabálybanmeghatarozott20}%.34.200.-Ft.
VAssné Balazs Györeyi: Véleményeszerint maradjon

a

jelenlegi vezetői pótlék összege.

A Képviselőtestület egyhangúlag-8 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ azalábbi
határozatothozta:
15/2004. /IV30./ ÖkKt hatdrozüt

Úrkút Község Önkormrányzat Képviselőtestülete a
fenntartásában működő Napközi otthonos Óvoda
vezetói feladatai ellátásával Karisztl Jánosnét bizza
meg.
A v ezetói me gbízás 2004 . augusztus
július 31. napjáig, vagyis 5 éwe szól.

Karisztl Jánosné vezetői pótléka
polgiírmester
Hdtríridő: 2004.július 1 5.
Felelős

:

a

1

.

napj ától 2009

pótlékalap 250

.

%o-a

4. naoirend: Vegyes ügyek.

a.) 2003. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: polgármester

-(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták./
Kérdés.hozzászólás:

Lipp Józsefné: A családgondozó keresi fel

a családokat

vagy fordítva történik a dolog.

Vassné Balazs G}'örgyi: Az iskolai hitínyzásokkal nincs gond?
Kököqy-ei Edit: A gondot ó ottlát1a,hogy a discok alkalmával akábítőszerek terjesztése
nagyobb teret kaphat, és igazáhól tenni ellene nem nagyon lehet. Ez országosan igy uun.
Rostási Maria jeeyző: Előfordult, hogy igazolatlan mulasztás miatt azadott iskola megkereste
a jegyzőt,vagy a családgondozőt, de azigyetilyen szinten le lehetett rendezni, kivévó a
korábbi években egy szabálysértési eljrírást is le kellett folytatni tankcitelezettség megszegése
miatt a törvényes képviselő ellen.
A legtöbb esetben a családgondozó keresi fel a veszélyeztetett családot, de előfordul' hogy a
család jelentkezik a családgondozőnál, de ez aritkább eset.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _
hatátozatothozta:

8 igen szavazat1al'

_

ellenszavazat nélkül _ az alábbi

16/2004. /IV30./ ÖkKt hatdrozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásaról szóló előterjesztést elfogadja, a2003. évi
gyermekvédelmi munkát megfelelőnek tartja.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy
azértékelésrőltajékoztassaMegyeiGyámhivatalt.
polgiírmester
Hataridő:május 31.
Felelős

:

b.) Helyi tiímogatas iránti kérelem.
Pichler József polgiírmester: A Képviselőtesttilet áItal megszabott hatríridőben és a helyi
rendelet alapjrán Meiczinger Andrea és ftrje Meiczinger Csaba kért helyi támogatást. A
rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek, a családban M egy főre jutó átlagiövedelem
57.882 e/Ft. Családihazat építenek,a jogerős építésiengedéllyel rendelkeznek,

használatbavételi engedélyük még nincs és rendelkeznek építésikölcsönnel is, vagyis a
hitelszrímlájukra lehet utalni az összeget. NyilatkoÍak, hogy lakóingatlannal nem
rendelkeaek.

6

Javasol résziikre 200. 000. - Ft. kamatmentes tiímo gatást.
Kétdés,hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag határozatothozta:

8 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _

az alábbi

17/2004. /IV30./ ÖkKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormrányzati Képviselőtestülete
Meiczinger Csaba és Meiczinger Andrea Úrkút,
Honvéd u.24. sz. alatti lakósok részére 200'000.- Ft
kamatmentes, visszatérítendő támogatást állapit
meg, aZ úrkúti96 hrsz-u telken családi hén épitése
céljából. A kérelmezők a helyi tiímogatást 10 év alatt
_ havi egyenlő részletekben _ tartoznak megfizetni,
a kül<jn Trímogatasi Szerződésben foglaltak alapján.
Felelős :. Polgármester
Hatríridő: május 30.

c') Pichler József polgármester: Tájékoztattaa Testületet, hogy

az önkormányzatoknak el
kellett készíttetnitika Környezetvédelmi Programot. Erre most kertilt sor Úrkúton. Egy kft
vá|lalta, vele kötött szerződést. A szerződés szerint a Programot az idén december 3 1.-ig
elkészíti,ftzetni pedig a szetzÍődésben foglalt összeg 40 %-kátkell a szerződés aláírásakor,
20 %'kát a program elkészítésekorés a fennmaradó 40 %-kát2005. miírcius 31.-ig.

Kérdés.hozzászőlás:
Vassné Balázs Györgyi: A kft mennyiértváIlalta a program elkészítését,a programnak mit
kell tartalmaznia.

Pichler József polgármester: A kft 800 eFt-értvállalta a pfogram elkészítését.Erdeklődött
több önkormányzatnál, és pl. Csög|e ugyanezt a programot l.200 e/Ft_ért csinálta meg.

Kökönyei Edit: Hézonbelül _ Polgármesteri Hivatalon belül _ valaki nem tudná eá
megcsinálni?
Ha meg lesz a Program a falunak mitől lesz jobb. Konlaétan mi lesz a Programban.
Vassné Balazs Györgyi: A költségvetésben ez az osszegtewezvelett?

Pichler József poleármester: Nem lett tervente,hiszazért kell most targyalni róla, mert meg
kell hatrározni hogy honnan lehet kifizetni.
A Programnak a törvény szerint tartalrln:,aizrua kell a települési környezet tisztasága, a
csapadékvíz-elvezetés, a kommunális szennyvízkeze|és, gffités, elvezetés, tisztítás, a
kommunális hulladékkezelés,a lakossági és közszolgáltatásíeredetii zay-,rezgés- és
légszennyezéselleni védelem, aazivővízel\átás, az energíagazdálkodás, a zöldterületgazdálkodás, a feltételezhető rendkívüli környezetveszé|yeztetés elhárításának és a
ktirnyezetkárosodás csökkentésének településre vonatkoző feladatait és előírásait.

Vassné Balazs Györgyi:

A cég amelyik az

profiljába vág.

A

szerződés akkor nem is került még a7áírásta.
étrajén|atot tette egyáltalén jogosult egy ilyen program készítésére,
a

Pichler József polgármester: Mán aléúrtaa szerződést.

-

Vassné Balóa

Györgi képvíselőtávozik

az iilésrőI. _

Kökönyei Edit: Testiileti felhatalmazás nélkül, egy majdnem egy millió forintos szerződést
hogy mert aláimi a polgármester.
Pichler József polgármester: A jegyző szólt, hogy fedezetnélküli kötelezettségvállalásnak
minősül, többet nem fog előfordulni és végül is a pénzmaradviány terhére *"g l.het ríJlapítani
a 480.000.- Ft-ot.

A Képviselőtestület egyhangulag _ 7 igen szavazattal _ ellenszavazat nélkül _ az alábbi

hatÍrozatothozta;

18/2004. /IV30./ ÖkKt hatdrozat

A Képviselőtestület az önkorményzat2}}4. évi

költségvetésében a pénzmuadvrány terhére 4 8 0. 000.
Ft_ot bizosít a Környezetvédelmi Program
elkészítésére.

Felelős: jegyző
Hatríridő: folyamatos
Több trárgy nem volt, a polgrármestet azülés 19.30 órakor berekesztette.
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