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Kozségi onkormán yzat Képviselőtestület
E8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.888l23O-0O3
Szám: 14-7/2005

Jegvzőkönyv
Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestrilete 2005. április 29'-énlpéntekerr/
Du. 17.00 óraikezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester
Imri Zoltán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné,
Vassné Balázs Györgyi képviselők'

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Távolmaradását beielentette: Mádlné Sas Anikó, Rieger Tibor képviselők.
Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fo jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8 igen
szav azattal' - el l enszavazat né lkül - elfo gadott.
Napirend : 1') Úrkút Község Önkormány zat 2OO4. évi költségvetésének végrehajtásáról
- rendelet-tervezet - .
Előadó: polgármester
2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szőlő 2004. évi

tájékoztatő'

Előadó: polgármester
3.) Vegyes ügyek..

a'; Általános iskolai tarrulócsoportok

és a napközi otthonos óvodai csopor1ok
meghatátozása.
b.) Helyi támogatás iránti kérelem.
c.) Számlavezetésre pénzintézeti ajánlat_ 2006-os évre - .
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d.) Új trafoállomás körzet létesítése.
e. ) Pol grírvédelmi Kirendeltsé g támo gatási kérelme.

Napirend tárgvalása előtt:
a.)

T áj

ékoztato a

\ej árt határi dej ű te stül

eti határ o zatok

vé grehaj tás áró

l.

Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangúlag

elfogadta.

-

8 igen szavazattal, -

ellenszavazatnélkijl_

Napirend tárwalása:

1.

napirend: Úrkút Község Önkormanyzata2O}4. évi költségvetéséről szóló
beszrímoló _ rendelet-tervezet -.

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

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
rendeletet hozta;

8 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül - az alábbi

5/2005. (V.2.)

OkKt rendelet:

Úrkút Község Önkormány zat 2004' évi költségvetéséről szóló
beszámoló.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

2.napirendi pont: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásaról szóló
2004. évitájékoztatő.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre niegkapták./

a

J

Kérdés^hozzászőlás:

Pichler Józsefné: Megnyugtató, hogy csak ennyi a gond a gyámügy területén, azonbanféIo az,
hogy esetleg előfordulhat olyan is, hogy nem tudja a családgondozó hogy mi van a családon
belül.
Vassné Balázs Györgyi: Pedagógusként többször találkozott olyannal, hogy a diaknak
hiényozatIan őrájavolt, ezt jel ezte a sza\<kozépiskola az állandó lakhely szerinti jegyzőnek, de
aztán nem tcirtént semmi.
Rostási Mária jegyző: Ez Úrkúton is előfordultmár, de a családgondozóval együtt az esetet
kivizsgáltak, és a diákot védelembe kellett venni, így a családgondozó állandó kapcsolatban
van mind a diákkal, mind a szülőkkel.

Kökönyei

Edit: A beszámoló mindenre kiterjed, elfogadását javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal.

- ellenszavazatnéIkul _ az alábbi

határozatothozta:
27 t2005.

IY

.29.\ Ó|<J{t határ ozat

A Képviselőtestület

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatok ellátásáról szóló előterjesztést elfogadja, 2004. évi
gyermekvédelmi munkát megfelelőnek tartja. A
Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az értékelésről
táj ékoztassa a Megyei Gyámhivatalt.
Felelős: polgármester, jegyző
Hataridő: május 31.

2.

napirend: Vegyes ügyek.
a.; Áttalrlnos tskolai tanulócsoportok és anapközi otthonos óvodai csopor1ok szánának
meghatározása.
Előadó: jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balázs Györgyi: A beíratott első osztályosok számát figyelembe véve a 2005l2006-os
tanévben is csak egy első osztály indul, az egy kimenő nyolcadik helyett, azonban a
2OO6l2O07-es tanévben mar két nyolcadik fog kimenni, és egy első fog bejönni, alrri aztfogtra
jelenteni, hogy a pedagógus létszámot csökkenteni kell.

Pichler Józsefné: A lényeg, hogy a 2005l2006-os tanévben is 10 tanulócsoport lesz, és 1
napközis csoport.

4
8 igen szavazattal' - ellenszavazatnélrk'Jl

A Képviselőtesttilet egyhangúlag határozatothorta'.

28t2005. GY . 2g.|

ökKt

- az alábbi

hatáLrozat

Úrkút Közsé g Önkormány zata a fenntartásában műkö dő

l)
2)

Haus{er Lajos Általános Iskolában a2OO5l2006-os tanítási
évben azindíthatő tanulócsoportok száma: 10, az indítható
napközis csoportok,s záma'- I Napk<izi otthonos ovodában a2005l2006-os nevelési
évben indítható csoportok száma'. 3

Felelős : pol garmest er, intézményvezetők
Határidő: 2005l2006'os tanév, ill' nevelési év kezdete

b.) Helyi támogatás iránti kérelem.
Pichler József polgármester: Kucsera Csaba és neje Úrkút, Rákóczi u.42. sz. alatti lakósok
helyi támogatás iránti kérelmet nyújtouak be. Nevezettek családíházat szeretnének építeni.
Csatolták hozzáa jogerős építésiengedélyt, a keresetigazolásokat, a költségvetést' tulajdoni
lap másolatot. Ezek a|apján megállapítható, hogy atámogatásra a helyi rendelet alapján
jogosultak.
támogatni kell. Korábban milyen
Vassné Baliízs Györevi: A fiata|héuasok építkezését
össze gű támo gatást kaptak a kér elmezok?
Rostási Mária jegyző: Az elmúlt évben aki lakásvásárláshoz kért támogatást az 100.000.- Ft'
aki családi haz épitéséhezkérttámogatást az200.000.- Ft kamatmentes kölcsönbe részesült.
Vassné Balázs Györeyi: Ismerve az önkormányzat2}}5.
is a 200.000.- Ft-os kamatmentes támogatás megadását'

A Képviselőtestület egyhangúlag -

évi költségvetését,javasolja azidén

8 igen szavazatta|. - ellenszavazatnéIkiJlr

határozatothozta'.

- az alábbi

29 t2005. (lY .29.\ ol<Kt határ ozat

A Képviselőtestület Kucsera Csaba és neje Kucseráné Nick
Bernadett Úrkút, Rákóczi u.2. sz. alatti lakósok részére

Ft kamatmente s, vis szatérítendő támo g atást áIlapít
meg, azúrkúti9Il2I'trsz-utelken családi ház építésecéljából.
A kérelmezők a helyi támogatást 8 év és 4hőnap alatt _ havi
egyenlő részletekbe n - tartoznak megfi zetni, a külön
Támogatási Szerződésben foglaltak alapj án.
20

0' 0 0 0. -

Felelős: polgármester
Határidő:junius 30.

c.) Számlavezetésre pénzintézetiajánlat_ 2006-os évre -.
/Írásbe l i ér aj án|at a j e gyzőkö nyv m

el

lékletétképezi'

l

Pichler József polgármester: A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet megkereste az
Önkormányzatot, és leadta aruján|atát a szám|avezetéssel kapcsolatban. Ugyanaz az áraján|at,
mint amit a tavalyi évben is megküldtek, az ideit kiegészítette azzal, hogy kilátásba helyezték
egy pénzfelvevő automata telepítésétis.
Kérdés.hozzászólás:

Kökönyei Edit: A Szentgál és Vidéke Takarékszcivetkezet azutőbbi években minden évben
megküldi az áraján\atát, és a Képviselőtestület mindig elutasítja, vagyis meg van elégedve a
mostani szám|avezetővel, az oTP-vel. Az önkormányzatpénzeszkozeit évtizedek óta az oTp
kezeli, jól működik, biztonságos. Miért kellene ezenvá|toztatni, miért kdrl ezzel foglalkozni?.
A maga részérőlmind magánszemélyként, mind önkormányzati képviselőként, azoTP-t
:art1a a legbiztonságosabb banknak.
Lipp Józsefné: Ezt ő sem érti. Miért minden évben visszatérő napirend ez, amikor a Testület
már döntött arról, hogy a számlavezetést az oTP-re bizza. A Polgármesteri Hivatal - aki
közvetlen kapcsolatban áll az oTP-vel, velük kell együtt dolgozniuk, ffi€g van elégedve vele,
akkor miért nem veszi ezttudomásul a Takarékszövetkezet is. Miért kellmindig ennyire
erősködniük.
Pichler Józsefné: Mint a Szeritgál és Vidéke Takarékszövetkezet helyi részlegének vezetője,
napi kapcsolatban van a központ vezetőjével. Ő maga azt sérelmezi,hogy nem történt
összehasonlítás a két pénzintézet_azoTP és a Takarékszövetkezet_ árajánlataközött.
Szeretné még elmondani, hogy az önkormányzat év közben is válthat pénzintézetet.
Rostási Mária jegyző: Mindkét pénzíntézetaz ajánlatában közölte az adott szolgáltatásra
vonatkozó kamatokat, pótlékokat' stb. Az összehasonlítást a képviselőtestület megtehette'
Az ő véleményeis az _ tapaszta|atai alapján - , hogy az önkormányzat pénzkezelése
szempontjából a legmegbízhatóbb pénzintézetazoTP. Az önkormányzatokközel90 %o-ának
ők a számlavezetői. Ez szerinte nem véletlen. A munkakapcsolat mind az ajkai fiókkal, mind
a megyei igazgatősággal korrekt' segítőkészek az oTP vezetői, dolgozói.

Pichler József poleármester: Kérdezi a képviselőktől, hogy tudnak-e most döntést hozni, vagy
legyen elhalasztva novemberig.

Lipp Józsefné: Véleményeszerint most hozzanak döntést.
Lisztes Győző: Szerinte is most kell dönteni a dologról, és nem kell elhúzni.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal,

7 tartőzkodással az alábbihatározatothozta'.

thatározat
A Képvi

s

e

lőte stül et az önko rm ány

zat szátmlav ezeté sén
oTP Rt-velkívánja

nem kíviínváltoztatni, azttovábbtais az

megvalósítani.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy e
döntéséről a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetet
értesítse.
Felelős: polgármester
Hatríridő: május 15.

d.) Új trafoállomás körzet létesítése.
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Pichler József polgármester: A Testületnek ki lett küldve atervezetttrafoállomásról
fenyképéről szóló másolat. Kétfele kép került kiküldésre, amelyekbőlválasztani lehet.
Ez az építménya közterületen elhelyezettvirágbolt feletti tész, arti még szintén közterület'
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balézs Gvörsvi:
elfogadható.

Így mar a döntés is könnyebb. Mindkét építménya képek alapján

Lisztes Győző: A másik lényeges szempont, hogy a Gubiczahegy és az orgona utca és
kömyékén lakóknál az áramingadozás is megszűnne.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

8 igen szavazattal. - ellenszav azat nélk;ül _

31/2005. (IV.29.)

az alábbi

okKt határozat

A Képviselőtestület

az önkorm ány zat tulaj donáb an lévő

93l

8

hrsz-u közterület elnevezésű ingatlanán - a jelenleg meglévő
virágbolt mögötti területen -hozzájárulását ad1a az E-oN RTnek a jelen jegyzőkonyv mellékletétképezőI. számu
látvanytervnek me gfelelő trafoál lomás építése célj ából, a
közteriilet igénybevételére
Felelős: polgármester
Határidő: május 25.

e.) Polgárvédelmi Kirendeltség támo gatási kérelme
Pichler József polgármester: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság
Polgárvédelmi Kirendeltsége pénzügyi támogatást kér az önkormányzatoktől, az éves
feladataik elvégzéséhez.Javasolja, a korábbi éveknek megfelelően 20.000. Ft támogatás
megadását, gazdasági tartalék terhére.
Kérdés"hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélk'Jl _ az alábbi

határozatothozta:

32t2005. (IY .29.\ Ó|<Kt határ ozat

Veszprém Megyei Katasztrőfavédelmi
Igazgató ság aj kai Pol garvédelmi Kirendeltsé ge t é szére
egyszeri, 20'000.- Ft-os támogatást áIlapit meg' a gazdasági
tartalék terhére.

A Képviselőtestület

a

Felelős: polgarmester
Hataridő: május 30.

f.) Gyapjaslepke elleni védekezés.
Pichler József polgármester: A Hivatal felmérte a tulajdonában lévő közterületek, parkok
nagyságátés ami lett adva a csopaki Növényvédő állomásnak. A permetezést meg kell
kezdeni a községben is.
Kérdés.hozzászőlás:
ImriZo|tán: Nem szabad sajnálni effe a pénzt, avédekezést meg kell kezdeni.
gyapjaslepke elleni védekezés
Rostási Maria jeqyző: Az önkormányzatokpáIyázhatnaka
költségeinekhozzájáruIására az áIlarrl felől. Tudomása szerint ez atámogatás 20.000.- Ft
körüli összeg, hektaronként. Az önkormányzat tulajdonábanlévő közterületek durván 2
hektárt tesznek ki' azonban ez a 4o ezer forint nagyon kevés, az önkormányzatnak feltétlentil
ki kell ezt pótolnia, mert az e|ózetes számitásai szerint kb 100 ezer forint|esz az össz költség.

Pichler József polgármester: Véleményeszerint aközhasznú ill. közcélú dolgozókkal meg
lehet oldani. Szóba kerül a Fejér megyei növényvédő állomás általi permetezés is.
Vassné Balázs Györgyi: Mivel szakember is kell a vegyszerezéshez,jobb lenne, ha erre
hivatott szerwel végeztetné el az önkormányzat a faluban apermetezés, és minél előbb.

Pichler Józsefné: Ő is egyetért Vassnéval és javasolja amennyiben lehetséges, több páIyánatot
nyújtson be az önkormányzat, de feltétlentil el kell ezt afeladatotvégezni, akar saját erőből is'

A Képviselőtestület egyhangúlag határozatothozta'.

8 igen szavazattal. - ellenszavazatné|ki| _ az alábbi

33 12005. (lY .29.\ o|<Kt határ ozat

A Képviselőtestület

az önkormányzati tulajdonú közterületek

és

egyéb területek gyapjaslepke elleni védekezésére92.000.- Ft-ot
különít el a- gazdasági tartaléka_terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

g.) Pichler József polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Faluvédő Egyesület és
szervezésébena Természetvédelmi Területen a hivatalos
az Önkormányzatközös
átadástkövető napon, vagyis május 2I.-én szombaton majálishoz hasonló rendezvény
lesz. Május 20.-án fogja a Pangea Egyesület a falu lakossága és azideléúogatő
érdeklődők részéreátadni a megtisztított, rendbe tett területet. Bemutatja a Testületnek
a 2L-i rendezvényre invitáló plakátot.

Kérdés.hozzászólás:

Pichler Józsefné: Mikor hatátozta el az önkormányzat, hogy megszewezi a faluvédő
egyesülettel közösen eá a rendezvén7ft?
Pichler József pol gárme

ster

:

Mo st kellene err ól határ ozni.

Pichler Józsefné: o erről a rendezvényrőlmar több mint két hetet hallott, arni azt jelenti, hogy
megint a Testület helyett döntött a polgármester' Bizonyítja ezt az is, hogy a plakátok is
készen vannak.
Rostási Maria jegvző: Hamár szerepel a plakáton az Önkorményzat, úgy javasolja, hogy a
falu lakossága részérevá||al1a az étel /pörkölt/ főzését a Testület.

Lisztes Győző: Ezmár különben is évek őta széndékábanállt a Képviselőtestületnek.
Pichler József polgármester: Megvásárolja a hozzávalőkat és szólni fog minden képviselőnek.
gy./ Pichler Józsefné: Megkérdezi a polgármestertől, hogy közmeghallgatást a
szennyvizcsatomátzásról mikorra tervezi, és volt-e reagá|ás a polgármesteri tájékoztatásra'

Szeretné tudni azt is, mikor lesz megkezdve atakarékszövetkezet előtti téren a megbeszéltek

szerinti parkosítás, és a villanyoszlopokra elhelyezendő virágok mikor lesznek lerendezve.

Vassné Baliízs Györgyi: Csillagpontossá van téve a kábeltévé hálőzat, és tudomása szetint
ezen keresztúl az internet hozzáférés is megoldható lenne, és sokkal olcsóbban és gyorsabb is
lenne. A polgármester erről mit tud mondani.

9

Pichler József polgármeter: A szewtyvizcsatomiízással kapcsolatos polgrírmesteri
tájékonatásrarcagálás nem nagyon volt. A közmeghallgatást meg kell beszélni.
A takarék előtti téren a játrdasngetet a közcélú dolgozókkal felbontatja, avirágtartőkat és
utána a virágokat meg kell rendelni, és mehet minden.
A internet hozzáféréssel kapcsolatban felveszi a kapcsolatot a Satel Kft_vel és megkérdezi.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

ffifu*

