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K ö zs ég.i Ö n kormóny zat K épvis előt e st iil ete
8409 Urkút Rdkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szóm: 161-6/2008.

JEGYZOKONYV
Készült : Úrkút Község Önkormán yzati Képviselőtestülete 2008. május
20.-án (kedden) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes
ü1éséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dt.Dőc4r Mariann
Farkas István

Lipp Józsefné,

Lisztes Győző,
Vassné Balázs Györgyi
Zsebeházy Károlyné
képviselők

Távolmaradását beielentette: Imri Zoltán és obermayer Miklós
képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mttria jegyző
Rieger Tibor polgármester' köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fo jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
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1.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

tájékoztatás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
2.) Vegyes ügyek.

q ánlat
b.) buszmegállók készítése.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
a. Jelentés a lejárt határidejű testiileti határozatok végrehajtásáről.
Előadó: fueger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kér dés, hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestülete

a Jelentést egyhangúlag

ellenszav azat néIkul - elfogadta'

- 8 igen

szavazattal, -

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
l.NAPIREND:

Gyermekj ó l éti é s gyermekvé de lmi fel adatok eIIártásár ől
tájékoztatás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesaést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:

Lisztes Győző: Azért az előterjesztésben vannak hiányosságok is. F,zek
felszámolásáról nincs szó.
Rostási Máriajegyző: AzeIőterjesztés a2007-es évről szól. A hiányosságok
megszüntetése nagyobb részt költségvetés-friggő, ezért azL csak a 2008. évi
költségvetésben lehetett tervezni.Ez aTisrtelt Testület előtt is ismert, mivel a
legnagyobb gond a Gyermekjóléti szolgáIatrészére egy különálló iroda
biztosítása, ahol a családgondozó azigyfel'eivel a négyszemkoztibeszélgetést
tudná biztosítani. Ez; a Polgármesteri Hivatallal egybeépítettszolgáIati lakás
egy szobát1ának átépítésévelmegoldhatő, azonban ennek költsége nem kevés.
Ezért is merült fel az, hogy akörzeti megbízott irodájára a bérleti jogviszonyt fel
kellene mondani, mivel már hosszú ideje a községnek ténylegesen nincs körzeti
megbízottj a, így a családgondozó visszakaphatná az eredeti irodáját.
A másik hiányosság is megszüntetésre került, mivel a 2008. évi költségvetésben
a családgondoző részérea mobiltelefon és a feltöltőkártya szerepelt, ami a
költségvetés elfogadása után meg is lett vásárolva.
l
A harmadik híányosság: a családgondozó helyettesítésérea védőnő]ltt
megbízva. akinek családgondozői diplomája is van, azonban a két munkakör
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összeférhetetlen, ezért gondoskodni kell egy megfelelő helyettesről.
folyamatban van.

Ez

Vassné Balázs Györgyi: Kérdéskéntteszi fel, hogy miért nincs itt a
családgondoző, és egyáltalán személy szerint ki a családgondozó. Véleménye
szerint a családgondozónak is be kellene számolnia.
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy több konkrét dolgot kell
belevenni. Pl. kíváncsi lenne ana,hogy milyen együttműködést kell kialakítani a
szülővel, hogy a kiskorú gyermekkel ne találkozzon este 10 óra után, a
bűnmegelőzésnéI is a konkrét dolgokra kíváncsi.
Nagyon elszomorítő Iátványnak tart1a, amikor estel0 óra után az utcán
kiskoruakkal találkozik, és akiken lértja, hogy szőrakoző helyeken szeszesitallal
szolgáLták ki őket. Itt is nagy szükség lenne az ellenőrzésre. Mit mond a jog ki
ellenőriáet, kinek a kötelessége az ellenőrzés.

Lipp Józsefné: Véleményeszerint elsősorban

kiskorú szüleinek keIl, azt
ellenőriznie, hogy a gyermeke otthon Van-e este 10 őraután,vagy azthogy
szeszesitalt ivott-e bármikor is.
a

Rostási Mária jegyző: A gyermekjóléti szolgáLat családgondozőjatöbb mint 10
éve Licsauer Nándorné óvónő. E napirendi pont előterjesztésének elkészítésea
családgondoző bevonásávaltörtént' ezért nem tartja szükségesnek, hogy külön
beszámolj on avégzett munkáj árőI, azonban amennyiben a Képviselőtestület úgy
határoz, nyilván külön napirendi pont keretében is be fog számolni.
A jegyzó hatáskörébe is tartozIk a vendéglátó egységek ellenőrzése, valamin t a
rendőrség, a fogyasztóvédelmi hatóság, stb hatáskörébe is, és nem utolsó sorban
az adott szőrakoző helyen is tudják, hogy kiskorút szeszesitallal kiszol gáIni tilos.

Pichler Józsefné: Véleményeszerint nem a jegyzőjelenlétében fogják
kiszolgálni a fiatalkorut, úgyhogy az ilyenfajta ellenőrzés majdnem felesleges.
szülőnek kelljobban odafigyelni, hogy mikor, mit csinál a gyereke.

A

Lisztes Győző: E'gyrészt sajnálja a f,ratalokat, mert nincs falun belül semmi mas
szőrakozőhely, mint a presszók.
Vassné Balázs Györgyi: Előadásokat kellene szewezni a gyerekeknek és a
szülőknek is, a káros szenvedélyekről.
Rgstási Mária jegyző: Az áItalános iskolában a dohányzástőI, akábítőszerekről
a védőnő és az ajkai rendőrség rendszeresen tart előadásokat a tanulók részére,
valamint az iskola vezetése a szülők részéreis tartott, meghívott előadóval
különfele előadásokat, a családon belüli erőszakról, drogról,stb.
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Pichler Józsefné: Az iskola beszámolójából pedig kiderült az,hogy ezeken az
előadásokon csak egy-két szülő képviseltette magát.
Rieger Tibor polgármester: Egyetért Lisztes Győzővel mert a fiataloknak nem
tud a falu a|ternativátbiztosítani, ezértmaradnak a kocsmák. Nagyon jó lenne,
ha egy ifiúsági klubot létre lehetne hozni a közössé giház alattIévő pincéből.

A Képviselőtestület7 igen szavazattaI, I tartőzkodással az aIábbihatározatot
horta:

31/2008. (V.20.)

Ökkt határozat

Önkorm á ny zatánakKépv i s e őte stiil ete a
Gyermekj óléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásár ől
szóló előterjesztést elfogadja, a2007. év\
gyermekvédelmi munkát megfelelőnek tartj a.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt,hogy az
értékel é sr őI táj éko ztas s a a Közép - dunántú i Re gi o nál i s
Közigazgatási Hivatal Szoc iáli s és Gyámhivatala
Veszprém Megyei Területi Kirendeltségét.

Úrkút Kö

z s ég
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polgárme ster, jegy ző
Határidő: azonnal

Felelős

:

2. napirend: Vegyes ügyek'
a.

) Hirdet őtábIá|<r a

ár aj

ánlat.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
Rieger Tibor polgármester: Azért csak egy árajánIatot kért, mert időközben
elkészültek azlntercegen belül az információs táblák, és célszerűnekIátta, hogy
azol<ho z h as onl ó, v agy u gy ano ly an táhlák ké szülj e ne k'

Lipp Józsefné: A falutáblák is ki lesznek cserélve, vagy csak

a hirdetőtáblák.

Rieger Tibor polgármester: A falutáblák jó állapotban vannak, azokkicserélése
nem indokolt. Csak a hirdetőtéhlák lesznek kicserélve , már ami még a helyén
van, mert pl. a buszfordulónáI , avirágbolt melletti hirdetőtábla elrohadt, az
kidölt.
Farkas István: Az Interreges tábLamikor készül el?

I
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Rieger Tibor polgármester: An" a felvilágosítástkapta, hogy hamarosan
héten belül - elkészülnek.

-pár

Farkas István: A Proficio 2006 kft által adott nettó 90 e/Ft-os hirdetőtábla árárt.
soknak tartja,javasolja megvárni azInterreges táblát míg elkészú|,és a döntést
aztkövetően meghozni.

A Képviselőtestület egyhangulag- 8 igen szavazattal, - el\enszavazat nélkülFarkas István javaslatát elfogadta, a hirdetőtáblákrőI a döntést elhalasztotta.
b.) buszmegállók készítése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
Rieger Tibor polgármester: Szóbeli tájékortatőjában elmondta, hogy a Pagony
Kft-től kért ajánlatot, azonban az nem jött meg. A Taliándörögdi buszmegállók'
melyek fából készültek nagyon szépek' aránylag újak, és 50 elFtlm2 árért
készítik.

Lisztes G}rőző: igy aO} e/Ft lenne egy buszmegáI\ő ára.
Dr. Dócz}, Mariann: Miért nem lehet kőbőlkészíteni a buszmegáIIőt? Időt állóbb
mint a fa' és szebb is. Ő Kislődön Iátta abuszmegállókat, melyek kőből
készültek' nagyon szépek.
Rieger Tibor polgármester: Neki is jobban tetszik a kőből készült Kislődi,
azonban apénzúgyikeretek behatároltak, és csak egyet lehetne építeni.
Farkas István: Neki is szimpatikusabb a kőből készült buszmegálló. A Kabhegyi
bazalt kőből kellene az aIapot készíteni.Fel kell venni a tulajdonossal a
kapcsolatot kő ügyben, és már így is lehetne spórolni.
Rieger Tibor polgármester: Új he|yzet áIIt eIő, így több dolognak utána kell
nézni.
Rostási Mária jeg}.ző: Mindenképp terveket kell készíttetni,és engedéIyeztetni
kell, mivel építésiengedély köteles.
Rieger Tibor polgármester: Javasolja e napirendi pont elnapolását is.

A Képviselőtestület apolgármester javaslaűrt egyhangú|ug _ 8 igen szavazaItal,
- ellenszav azat néIkul - elfogadta.

Beje1entések:

Lipp Józsefné: Tájékoztat1a a Testiiletet, hogy afalumuzeum nagyon roSSZ
állapotban van.Beázik' omlik a vakolat, a polcok törőfelben vannak. El kellene

hozni a kiállított anyagot, mert pótolhatatlan vesztesség érnéa falut, ha az
me gsemmi sülni, mert mondj uk telj e s en átáz|k, tönkreme gy.
Arra gondolt, hogy a Polgármesteri Hivatallal egybeépített lakás, mely jelenleg
is üresen ál1' és igénylő sincs rá,muzeummákellene kialakítani' amennyiben a
családgondozői iroda pI. az iskolában lenne.
A falumúzeumot egyre több látogatják,utazási irodák is érdeklődnek.

Rieger tibor polgármester: Méretileg is egyezik akét épület. Nagyon jó lehetne,
pl. a konyhátűgy berendezni, ahogy régebben is volt.
Farkas István: o
lenne haszná|va

i'

"gy"tért

a felvetéssel, mert így az épület, illetve a lakás

ki is

Rieger Tibor polgármester: Hol legyen a Gyermekjóléti szolgáIatirodája, melyet
törvény ír eLő.Utánakell nézni a dolognak és aztkóvetően lehetne dönteni a
falumúzeum sorsáról is.

Vassné Balázs Györgyi: Tudomása szerint az önkormányzat egy terasz
építéséhezjáruIthozzá a szomszédos Zizi presszó tulajdonosán ak kérésére.
Ennek ellenére' egyik napról a másikra az épijlet, illetve a presszó oldalán
megépítésrekenilt egy borzadáIy.Eztki engedélyezte? Mikor épült?
Rieger Tibor polgármester: Szó szerint kell érteni, mivel az építményegyik
napról a másikra épült fel, mégpedig véleményeszerint hét végén.Engedélyt
nem kért a tulajdonos, és mivel ez arész is osztatlan közös tulajdonbanvan) a
tulajdonostársak hozzájárulását sem kérte. Egyetért Vassnéval, csunya az
építmény. Az I. foku építéshatóságnál megnézi, engedélye zési eljár ás
folyamatban van-e?
Vassné Balázs Györgyi: Kéri a mielőbbi tisztázást és a következő testületi
ülésen aZ erre való visszatérést.

Több tttrgy nem volt' a polgármester azi|ést 19.00 órakor berekesztette.
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