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JEGYZÓKÖNYV
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0 8. november
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ü1éséről.

1

0.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann,
Farkas István'
Imri Zoltán,

Lipp Józsefné,

Lisztes Győző,
Zsebeházy Károlyné
képviselők

Távolmaradását beielentette: ifi . obermayer Miklós,
Vassn é BaIázsGyörgyi

képviselők.

ostási Mária jegyző

1' napirendi pontnál Németh ZsoltÚrkút sr.

2.

Jőzsef Sk tagja
napirendi pontnál Rieger ZsoltTeke ktub

erirbr.rrelyettese, és Farkas

-

.

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket
és megáll apította,hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület to tafrabol
8 f(' jelen ,|un.
^

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület
egyhangúlag _
i

gen szav azattal, -

NAPIREND:

el

I

ensza

v

azat neU..it .i

ru

guOott.

1.) Tájékoztatő a helyi sportkör működéséről'
különös
az önkorm ány zati támo gatás fe lha s zn áIás ár ő1.

8

tekintettel

Előadó: Németh Zsolt Sk elnökhelyettese

Drájékoztatő
az ö nko rm

a
ány

helyi Teke klub működéséről különös
zati támo gatás

fe lhas

zn áIás ár ől

.

tekintettel

-

Előadó: Rieger ZsoItTeke klub elnöke
3.) Vegyes ügyek.

a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pátyázatok

elbírálása (zárt ülés keretében.)
Előadó : Rostási Mária jegyző
b.) 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jőváhagyása
Előadó: Rostási Mária jegyző
c' ) KEoP II. forduló s pály ázat ír őj ának kiv áIasztása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
d. ) KEOP közb eszerzési tanác s adó kivál asáás a.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
e.) Napközi otthonos Óvoda konyhájába melegvíztárolő
beszerzése.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
f.) Dr. Molnár Máriafogszakorvos kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
g.) Úrkút SK támog atás iiántíkérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A.)Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végreh a1tásárőI.
Előadó: Polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag Jelentést elfogadta.

8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül

-

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIRE'ND: Tájékoztató

helyi sportkör működéséről, különös
azönkormányzatiiámogatásfelhasznáIásárőI.
a

Előadó: Németh Zsolt Sk elnökhelyettese
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

tekintettel

a

Kérdés,hozzászőlás:
Farkas István: Az előterjesztésben a tényleges bevételek szerepelnek, vagy az
csak a tervezett?
Németh Zsolt Sk elnökhelyettese: A tervezettbevételek, mert nem kapták még
meg a Wesselényis támogatást, és a 600 e/ft-os önkormányzatitámogatást,
amelynek a kérelme most van a Testület előtt és reméli meg is kapják az
összeget.

Rieger Tibor polgármester: Az NCA páIyázati pénzis a sportk ör számlájára
érkezett? Megkérdezi,hogy azutőbbi időben hogy szerepelt a csapat, és
elmondja aztis, hogy véleményeszerint a csapatban megint nagyon kevés az
úrkútifocista.
Németh Zsolt SK elnökhelyettes: Az NCA páIyázatipénzmár megérkezett, és
elmondja aztis, hogy a csapat nagyon jól szerepel, mert az elokeIő IV' helyen
áIl aranglistán.
Farkas József Sk elnökségi tag: A huszonegyes keretből 10 fő úrkúti,véleménye
szerint ez jő arány.
Farkas István: Az úrkútifocicsapat szép eredményeket ért el, az
előterj esaésüket el fogadásra j avasolj a.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül_
az előterj esztést el fo gadta.

2.napirendi pont: Tájékoilató
te

kintette

1

a

helyi Teke klub működéséről különös

az önkorm ány zati támo gatás

fe 1 h a s zn ál ás ár a.

Előadó: Rieger Zsolt Teke klub'
(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés'hozzászőIás:

Lipp Józsefné: A teke csapat szép eredményeket ért eI, csak gratulálni lehet

nekik.

Lisztes G}'őző: Sajnos élőbe még nem Iétta a tekecsapatot, de csak jót hallott
róla, és ő személy szerint is büszke a csapatra.

Farkas István: Az előterjesáést jónak tartja, érthető, és ehhez nincs
is külön
kérelem any agi támo gatáshoz.
Rieger Zsolt Teke klub elnöke: Azideiévben az önkorm ányzatitámogatásból,
a
pilIyázati pénzekből és a tagdíjakb ől az egyesület még jól tudott
gazdá1kodni, de
felő, hogy mi lesz a követke ző évben, azőnbanbíznaÉ-az önkoniányzattovábbi
anyagi támogatásában.

A Képviselőtestt'ilet az előterjesáést egyhangúIag _ 7 igen szavazattal,
ellenszav azat nélkúl_

el

fogadta.

-

3. napirendi pont: Vegyes ügyek.
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok

elbírálása.

Előadó: Rostási Mária jegyző
(E napirendi pont megtárgya\ására zártülés keretében kenilt
sor, melyről
külön j egyzőkönyv készült.)
b.) 2009. évre vonatkoző belső ellenőrzési terv jővéú.ngyása.

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

Kérdés,hozzászolás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
az alábbi határ ozatot hozta:

8 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül

_

Úrt t't Község Önkormán y zatiKépviselőtestülete u, Ű
i
Atlantisz Többcélú Társulás 2O0g. évi Belső
ellenőrzési tervét j őv áhagyj a.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2009. december

3

1 .

5

(Az ellenőrzésiterv
c.)

KEoP

a

jegyzőkönyv

melléklet étképezi.)

II. forduló s pá\yázat írőjának kiváIasztása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést
$teger

I

a

képviselők előre megkapták,)

tbor polgármester:

A páIyázat írőjának feladatai közé tartoziktöbbek

aszon
b rrg.a\
1to.s7qitanujmány elkészítése,a költség-h
:i::':,?TY]:',::'Tegvalósíth
elemzés.
Ezvég'J,lis az ajánlatkérési
dokumentumokból kidenil a
képviselőtestület számárais, mert aZ anyagmegküldésre
került számukra is.

Kérdés.bozzászőIás:

Lipp Józsefné: Az ajánlatok közül aBesrtKft-é a legkedv
ezőbb.
Farkas István: A Beszt Kft a határidőket tudja tartani?

ibor

il$Lhp.

ter: Mindhárom cégután érdeklődött, és a Besá
Kft-ről
a cégen belül különválik a víziel és a szenn yvízzelkapcsolatos
'
íze s tém ával fo g l alkozik,
er, a
i* J)',j
? :r?":Y.v

Pj:1*
; fl'
hatándőketmaximálisanbetaft
ajánlx.

naffi

A Képviselőtestület egyhangúlag _
alábbi határ ozatot hozta:

Ji'

"
"r..*b
la.Vélómény"rr"rínt;."'B;;;;'ir,:Z;;;;'

8

igen szavazattal- ellen szavazatnélkül _ az

A Képviselőtestület Úrkút község
szenny v íze l vezeté s é s tisztításra

be

adott KE oP 1. sz.

1.2.0llF páLyázatTámogatási szerződés
mellékletében - úvonaltervben _

me ghatár o zottak alapj án, a p ály ázatír ásr a, a

részletes megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésér e' a költség-h aszon elemzé sre, stb.
beérkezett három db árajánlatkozula Beszt Kft
Veszprém ajánlatát- bruttó 4.320.OO0'- Ft fogadja el.
A szerzícdésmegkötésére és aláírására
felhatalm azza Rieger Tibor polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő:2008. november 20. és folyamatos
d.

)

KEOP közb

eszer zé si tanác s adó kivál asáás a.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Rieger Tibor polgármester: Itt is körüIjártaa cégeket, érdek1ődött, informálódott
ytánuk, ezek alapján a Réka_Ker Kft_t javasolja, fiiggetlenül attóí, hogy
Mecseknádasdiak, de a kömyékén már több helyen Lózreműködtet, és nagyon
jó véleménytadtak róluk, az árbani különbség pedig minimális.

Kétdés,hozzászőIás:
Dr. Dóc4v Mariann: Véleményeszerint is azétkell elfogadni, akinek e téren
már
van tapasztalata.

Pichler Józsefné : Az Útv onal-tervben ennyi szerepel ?
Rieger Tibor polgármester: Nem ennyi szerepel, azonbanegyes tételek között
átcsoportosítható az összeg. Az előzőnéI, aBesa Kft-nél *7. megt akarítás
van,
úgyhogy az l.200 e/Ft összeg meglesz, illetve megvan.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal' - ellen szavazatnélkül az alábbi határ ozatot hozta:

A Képviselőtestület

urt<rit község

szenny v íze lv e zeté s é s tisztításra b e a d ott KE oP 1.2.0llF páIyázatTámogatási szerződés 1. sz.

mellékletében - azÚtvonaltervben _
me ghatár o zottak alapj án, a közb eszerzé s i
tanácsadói feladatok elvégzésérebeérk ezett
három db arajánlat közül a Réka-Ker Kft
Mecseknádasd ajánlxát - bruttó 1 .200.000.- Ft

fogadja el.
A szerződés megkötésére és aláírására
felhatalm azza Ptie ger Tibor polgármestert.

_

1

Felelős: polgármester
Határidő:2008. november 20. és folyamatos
e.

)

Napközi otthonos Óvoda konyháj

ába mele g- v

íz tárolő

b eszerzése.

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

Kérdés.hozzászőIás:

Lisáes G}zőző: Attól, hogy valami régi, nem feltétlenül kell kicserélni.
Amennyiben ki kell cserélni' úgy le kell selejtezni' de előtte a selejtezési eljárást
is le kell bonyolítani. Rendszeresen karban letttartva?

Rieger Tibor polgármester: A szerelő aztmondta, hogy feltétlen el ke11 végezni
avízkő mentesítést,azonban,Ilahozzányúl, elképzelhető,hogy más alkatrészt is
ki kell cserélni, ami kb. 30-40 eFt, így pedig már nem éri meg-a kicserélést.

Lisztes Győző: Ezzelvitába szállna,mert nem mindig rossz arégi, és azúj a jó.
Azi|jalis lehet mindjárt gond' A régit megfelelően karban kell iartani.
Farkas István: Neki is az avéIeménye'hogy a rendszeres, megfelelő
karbantartással meg lehet hosszabbítani a berende zésitáigyuIl éI"tturtamát'
nem
feltétlenül kell mindjárt újat beszerczni.
Rieger Tibor polgármester: Szakember szerint nem gazdaságos a r égi jav ítása,
j avasolj a az uj megvételét.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal,
szav azattal az alábbi határ ozatot hozta:
50/2008.

1

nem szavazattal,1 tartőzkodő

(XI.l0) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a fenntart ásában működő
Napközi otthonos óvoda részérebruttó 336.- Ft-

ot biztosít a 300 literes melegvíztároIő cseréjére
az Önkormányzat2008. évi koltsegvetésében a
F e lhalm o zási ki adás ok 6 . tételszáma al att Óv o d a
bejárati ajtók cseréje címsző alatti összeg
terhére.

Felelős

:

polgárme ster, jegy ző

8

Határidő: azowtal

f.) Dr. Molnár Máriafogszakorvos kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
(rásos kérel em képviselő k r észére csatolásra kenilt.
)
Bieger Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítésként
elmondja,hogy ez a
fogászati egység készülék több mint egy éve csak a helyet foglalja, az urkuti
fogorvos újat vett a rendelőbe, így ez feleslegessé váIt. Javasólja a kort
összegben azeladást.
Kérdés,hozzászőlás: Nem bangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határ ozatot hozta:

8 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkü1

51/2008. (XI.10)

_

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület

az ISÖEADY, Eurodent
típusú1 99 1 -es gy ártmányu fogászati
egységkészüléketbruttó 1 00.000.- Ft összegért
az ANíDE NT BT - képviselő: dr. Molnár Mária
- tészéreértékesíti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. november

3

0.

g.) Úrkút SK támogatás iránti kérelme.

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

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné: Akézilabda szakosztáIy az Sk-n belül működik?
Német Zsolt Sk. elnökhelyettese: Igen, az SK-n belül működik, és nagyon
sok
nézőt vonzanak.

9

Farkas István: Az ifiben és a serdülőben is van idegen?

Lipp Józsefné: Akézilabda meccsre szednek belépődíjat?
Németh Zsolt SK. eln.h. Azifibevan2 fő. A kézilabdameccsekre eddig nem
volt meghatáronta belépődíj, de a dobozba először I2.50O.- Ft, majd 16.000._
Ft., ezt követően 18.000.- Ft volt.

ImriZoltán: Örömét fejeziki, hogy
j

a

községben, újra vankéz1\abda élet, és

avasolj a a a kért támogatás megadását.

Rieger Tibor poleármester:
e lF t támo gatás me gadását.

o

is javasolj a

A Képviselőtestület egyhangúlag _
al ább

i határ o zatot hozta:

a

4OO

e/Ft + 20O e/Tt, összesen 600

8 igen szavazattal' ellensz avazatnélkül

5212008. (XI.10)

-

az

okKt határozat

A Képvise1őtestüle t az Ú rkuti Sportkö r r észére
600.000.- Ft. egyszeri támogatástbiztosít az
önkormányzat 2008. évi költségvetésébena
gazdas ági tartalék terh ére .

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. november

3

0.

Több turgy nem volt, a polgármester azulést 19.30 órakor berekesztette.

1-tJ._
Rieger Tibor
polgármester

kmft.

r\

*T;uPva'vjegyző

