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JEGYZ,iK'ÖNYv
Kéqzüll_Urkut Község Önkormán yl zatiKépviselőtesttilete 20Og. ápnlis 29 .én (szerdrín) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefiré alpolgárme ster
Dr.Dőczy Mariann

WÍiE;,u,

Vassné BalázsGyörgyi
Zsebeházy Károlyné

képviselők
Távolmaradását bgielentette: Farkas István , Lipp Józsefiré,
ifi .obermayer Miklós képviselők
Tapácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntcitte a megjelenteket és megállapította,
hogy
_
azúléshatározatképes,mert a Testület 10 tagjábóI7 rojelen van.
Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangútag_7
igen szavazattal, _ ellenszavazatnéLl<il _ elfogadott.

Napirend:

1,) Úrkút Község Önkormányz ata2008. évi köttségvetéséről szőlő
beszrímol ó - rende let-terv ezet.

-

Ellenőrzésijelentés

Előadó: Rieger Tibor polgármester

2) Úrkut Község Önkormányz
módo sítása -

at2OO9 évi költségvetésének
rende|et-terv ezet.

2

Előadó: Rieger Tibor polgrírmester
3.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáről szóló

beszámoló.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
4.) Vegyes ügyek.
a.) Lakásépítésitámogatás irrínti kérelem.

Naprnnno rÁncyar_,Ása nr,Őrr
A. ) Jelentés a

l

ej

árt hatráridej ű te stiilet

:

i határ ozatok

vé grehaj

tásáról.

Előadó: Polgármester
(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkaptak.)
Kérdési,hozzászőLás: Nem hangzott el.

KépyiselőtestÍilet egyhangűlag_7
IJelentést
elfogadta

igenszavazattal, - ellenszavazatnélktil _ a

b.) Polgármesteri tájékoztató a két testiileti ülés közöttvégzett

feladatokról.

Előadő: polgiírmester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Rieger Tibor polgármester atájékoztatőhozkiegészítéskénthozzáÍeszi, hogy a
márciusi ülésen a tornacsarhokházirendjének elfogadásakor csak a labdarugó
csapat és a női kézilabdacsapat részérelett megengedve a csarnok ingyen es
hasntálata.Eú. a aerobikos hölgyek nagyon sérelmezték,és 18 aláírással levelet
juttattak el az önkormányzathoz, mely a képviselők részéremegkiildésre került.
Ezenkíviil őt személyesen isfelkeresték, ahol a testület véleményének
fi gyelembevételével j avasolt a, hozzartak létre egyesületet, és aá követően a
Testtilet atémát újra napirendte tuzi.
Kérdés.hozzászőlás:

3

Vassné Balázs GyörgÉ Kérdéskéntteszi fel, hogy kaptak-e felvilágosítást arról,
hogy egy egyesület létrehozásamilyen feladatokkál jir, ésnem trtoúó sorban,
mennyit kell fizetni érte.
polgármester: Az aerobicos hölgyek nevében jelen van
Takács
$ieter, Tibor
Imréné,akinek megadja a szőt.

Takács Imréné:Tudomása szerint az egyesület létreho zásakapcsán azügyvédi
költség nagyon sok. Ezt ők nem tudjak biáosítanÍ, ezértkérnjnek jogi selitséget
az egyesület létreho záséútoz.
További kérésükaz,hogy nyáron, amikor különben sem haszrálja senki a
csamokot, téntésmentesen has,nÁlhassák, illetve, amikor karbantartási munkák
elvégzésemiatt ny ár on
?árv a v ana csarnok, szer:etnének a közösség i házba
tornászni
Ne ger -Tibor pol gármester: A korábbi testületi ülésen elhangzottak alapján
elmondja, hogy ?zért született az a döntés,hogy csak a fociciapat és aÉézitabda
csapat hasmálhatja térítésmentesen,mert a megyében, és a mégyénkívii1 is
ők
képviselik a Úrkit települést . Az egyenlőség elve alapj an ezéiátöbbi
sportolónak a csamok rendelkezésre á|t, azonban nem térítésmentesen.

Pichler Józsefiré: Amennyiben az aerobikosok egyesületet hozrak létre, úgy a
képviselőtestület a térítésmentességet ujta tárgyílja.
Vassné Balázs Györeyi: Nem érti az egészet, ugyanis a sportrendeletben, illetve
a koncepcióban azvolt, hogy a teshilet támogaijaa tömegsportot.
Akézi1abda is
használja
a csarnokot és a nők, akikn;k ásetleg
*egyetlen
in-eren
"í go"á3u az,iogy
lehetőség miért
'p";;íÁi
kupják meg térítésmentesen.a masit
őt a
1:Mester utcai lak9k,,keményen ékapták" azért,mert az önkórmányzatkitett 3
Megállni tilos táblát, ami azt jelentí, hogy ,r"ÁélygépkocsivalseÁ lehet
megállni, csak ő előtttik, ott meg egy mély árok van, ami nagyon
balesetveszélyes. Véleményeszerint a kamionost kellett vohá felszó1ítani, hogy
ott ne parkoljon

Lisáes Győző: Nem a kamion, illetve aszemélygépkocsik miatt lettek atáblák

kitéve, hanem azoldterület védelme miatt.

Vassné Balázs GJörgyi: Egy ember miatt büntetik a többit. Ha pl. vendég jön
valakihez, parkolni csak a to.r-u előtt fud, vagy a Mester utca elejé;;'-^^
óvodával szembeni parkolóba.

Lisztes Győző:Csak a járda és azúttest közcitti területre vonatkozik

a

tilalom.

:
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Pichler Józsefné: Úgy kellene rendsz abáIyonia forgalmat, hogy
személygépkocsival meg lehessen állni, a tilalom
t"h.rautikra
"'ák
vonatkozzon.
Rieger Tibor polgármester: O is egyetért a javaslattal.

A KépviselőtestÍilet egyhangúlag _ 7
az alábbi határozatot horta:

igen szavazattal, - ellen szavazatnélkÍil _

2412009. (IY .29.| iJ)l<Kt

határozat

A KépviselőtestÍile t a 20 / 2OOg . (III.24.) ÖkKt

határ ozatot kiegészítiazzal, hogy a Mester
utcában elhelyezett 3 db Megállni tilos táblát

'

kiegészíti,,csakteherautóvalmegál|nitilos''
tábláxal.
Felelős: polgármester
Hatríridő: uior-u! '

NAPIREND TÁRGYALÁS.d:
l.na pirend : Úrl<ut Község Önkormrán yzata2008. évi költségvetéséről szóló

:'8ffi#J',:1:l::lervezet
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés.hozzászólás: N emhantgzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangűlag_7 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkiil _
az alábbi rende

l

ete

t ho zta:

7/2009. íIV.30.) ok{t rendelet
,

Urkút Község Onkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szőlő beszámoló.

(A rendel et sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
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%,T:í:.:"Í#:ffiT1;at.2ll9éviköltségvetésének
Előadó: Rieger Tibor polgármester
,

(Irásos előterjeszést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés,hozzászőlás:

Pichler Józsefné: A költségvetes módosításában azoka dolgok szerepelnek,
tlllegpáIyázatok,amelyreazönkotmányzatmárkorábbanhatározatothozott.
Igy arendeletet is módosítani kell.

A Képviselőtestülete egyhangúlag _7 igenszavazattal,
az alábbi

rend

el

ete

- ellenszavazatnélktil

_

t hozta:

Úrt ut Község Önkormany zat 2009. évi
költségvetésénílszóló ztioog.(n. 1 1.) rendelet
módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv

ry3#H"fflétiésgyermekvédelmifeladatokellátásárőlszőtő
Előadó: fueger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Rostási Mária jegyző: Kiegészítéskéntaz előterjesztéshez elmondja, hogy 2008.
évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre j ogosultak gyermekenként
egyszeritámogatásban részesültek, melynek összege 5500._Ft/gyermekenként.
Pichler Józsefné: Az előteqesáés 4. otdatánlévő táblazat qajnos Úrkúton is azt
mutatja - mint országosan _ ,hogy aveszélyeztetett gyermekek szátmaévről-évre
emelkedik.
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A Képviselőtestület egyhangiilag_7 igen szavazatta|,- ellenszavazatnélkjl_
az alábbi határ ozatot hozta:

25 t2009. (IY .29.\ ol<Kt

.,

határozat

Urkút Község onkormányzatának
Képviselőtestiilete a Gyermekj ólé1i és
overmekvédelmi munkát megfelelőnek tartsa.

".;-;;: apolgármestert
-:::--:'
Felkéri
és a jegyzőt,hogy az
értékelésrő
l tqewtassa a rcizép_dun aott ti

s Allamigazgatrísi Hivatal S zo ci ál i s é s
Gyámhivatal Veszprém Megyei Kirendeltségét.

Re gi onál

Felelős

:

i

polgárme ster, jegyző

4.napirendi.pont: Vegyes ügyek.
a.) Lakásépítésitámogatás iránti kérelem.

-

E napirendi pont tárgyaláséra zártülés keretében került sor,
melyről ktilön jegyzőkönyv készült. _

Több tárgy nem volt, a polgrírme ster azülést l9.00 órakor berekesztette.

l_t

Rieger Tibor
polgármester

kmft.

&
* tqnnrl

Qoor.t

Rostási ^-.*JMária

jegyző

