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Szám: 23-412003.

TEL.: 88/507_031.

JEGyzoxÖxyv
KészÍilt:Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete 2003. április 28.-án
/hétfon/ du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester

Imri Zoltán,
Kökönyei E'dit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefiré,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefiré,
Rieger Tibor,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rosfuísi Mária jegyző,
1. napirendi pont targyalásánál: Rénes Mária fi.iggetlen könywizsgáló

Az Íiléshelve: Községháza - tanácskoző terem.
Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította,
hogy az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagja jelen van.
Ezt követően ismert ette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
elfogadott.

NAPIREND:

1./

Úrkut Község Önkormányzata 2002. évi költségvetése
végrehaj tásáról _ rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

b"r
2

a./

Könyw izsgáIőíj elentés.
Előadó: Rénes Maria fiiggetlen könywizsgáló

2

.

l U rkiltKö zs ég Önkormá ny zata 2a B
módosításáról - rendelet'terv ezet'

. év i kö lts

é gveté s

e

Előadó: polgiármester
3./ Vegyes iigYek.
a./ Óvodav ezetői megbízás'
b./ TeKi és Céde páIyázat
kérelem'
c. / Lakásvásárlásh oz támo gatási
d./

Adás-vételi szerződés véglegesítése- Nagyvázsonyi

ingatlan -.
e./ Hősök utca végénmurvázás'
f.lDr. Steinbach A.'d'.u váILalkozó fogorvos kérelme.

A./ Jelentés a leján hataridejű testületi hatÍrozatok végrehajtásaról'

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester a lejart határidejű testiileti határozatok
végrehaj tasaró 1 az a\ábbi előterj esztést tette
:

8/2003. /III.31./ ÖkKt. sz. határozat:
szerződés- u T".tt l"t ultul

A Gyrus BtHáziorvosi

'*g5atározottakszerint

Szolgá|atta1 a

_ aláírásra került'

alatti önkormányzati
912003.lIÍI.3t.l ÓI<Kt. sz.hatÍrozat: ARákócziu' 45. sz.
uo'r"u' ue.r":eu.t _ g"duházi Ferencnével - a lakásbérleti szerződés
megkötésre került.

Ajka, Fő u. 2' sz' alatti
10/2003. /III.3 1 ./ ÖkKt. sz. határozat: Roboz Sandorné
h.1y''égbérleti szerződés megkötésre keríilt'
lakos vállalkozó*l
"

1

és házastársa
1/2003. /III.31./ ÖkKt. sz.,határozat: Teiermeyer Bdláus
pait Úrkút, Rákóczi u' 4' sz' alatti lakosokkal a

T.t.'*.y."'é s"uuo
l

akásvás

ár1 áss

al kap

cs ol ato

s Támo gatas i

S

zer ző dés megkötést

nyert'

;"'há"b""

"

Lii1ső gázvezeték ki

Május 1 tér 10' sz' a\atti 5 lakásos
ozat;
átvette'
Í"tt .pitu. , azt a gáuszolgÍiató

A

l

y"#:xfi:#"ffi

Fonyódi Ba|ázs és élettárs1 Klesni!1

:;í;";*:;;;;;,*ződésismegkötésrekerült'
:

A

ágba
Szav azatszám\á|ó B izotts

;ffiffiT:W;:uo,',n"7Z'm.letették.

hangzott el'
Kérdés.hozzászólás: Nem

AKépviselőtestületaJe1entéstegyhangúlag-10szavazatral,.el|enszavazat
nélkül- elfogadta'

:$J*-UJ5;:#í;:í3,T:ffi

i:fi :*T1éviköltségvetése

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

Könywizsgálói

Jelentés'

Előadó: Rénes Mária könywizsgáló
előre megkapták'/
Árásos előterjesztést a képviselők

könywizsgálói
a rendelet_tervezetet és a
Pichler József polgármestet:-Jav1so1ja,
a Képv i s el őte stület'
j el enté st e gyiitt
ey
"|j"

ti

Kérdés.hozzászólás:
ör gvi :

A

zár szélmadást

a maga r észlr őL d|",*"1i1 hisz már

l".T#;ü"f'áil;;;?j:]1^3ia1a"i.Tf
5"l*:*:Tsl3il:
,/*Ezaztje1ent,
hogy effe nem költött
:ifu.d1'uffi;'J#ti;;;,;

az

önkormányzat?
a gépek'
etr" azt jelenti, hogy romlott
ó:' '^'-Röviden
'' " '"o^*^"
felszerelések á|Laga'
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Vassné Balázs Györgyi: Megkérdezi akönywizsgálótól,
tiwiaita' i ráta, és a tikviditási gyor státa?
Rénes Mária

hogy mit je[ent a

osztva rövid
itási gyors ráta: pérueszkoz ostvarövid lejáratú

kön wizsgálÓ: A likviditásiráta; forgóeszközök

kötelezettség.

Klein Zoltánné: A 16. oldalon artíftaakönywizsgálat, hogy kiadási
a hatályos
előirényzatot meg}raladó kifizetésseltalálkozot, és ez ellentétet
jogszabályokkal. Konkrétan mi ez?
során
Rénes Mária könywizsgáló: Az önkormányzat utolsó rendelet_módosítása
1, ki adás i
az ár amr ekonstrukc i ónál nem rend e\kezett annak fe dezetérő
vállalni csak az
e1őirényzatéxőL _ holott azmeglett volna. Kötelezettséget
en ge dé lye zett kiadási e ő irány zat er ej éíg ehet'
1

1

Pichler Józsefné:

A

2O0z. évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadhatónak

ffibfigye1met1enségeke1őfordu1nak,p|azóvodáná1atűIőrára'
í/o-ka1került túl|épésre.Az ilyenekre oda kell
helyettesítésre tewezJttösszeg 24
figyelni.
a
A önkorm ányzatnaklikviditasi gondjai nem voltak, remé[ nem is \esz,így
gazdálkodás véleményeszerint jó.
Á személyi jellegű kiádasoknat a3tivouen jobban oda kell figyelni, folegaz
az e|őirányzat
iskolánál, ovooaia, hogy annyi lógyen a teljesítés'ameÍLnyi
_ az
_
A Képviselőtestiilet egyhang,tiag- IO szavazattal, ellenszavazatnéLku|
alábbi rendeletet

hoúa

Úrkút Község Önkormány zata 2002. évi költségvetése
végrehajtasáró1.

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi'l
_
nélküI _ az
A Képviselőtestület egyhangú|ag_ I0 szavazattal, ellenszavazat
al ább i batár ozatot hoúa:

t5/2003. lIV.28./ ÖkKt-

úttrt Kö

zs

é

sz.

hatőrozat

g Önkormá ny zati Képv i s e őte stül ete
1

5

és Gazdasági Tanácsadó Kft Rénes Mária könywizsgáló - jelentésétUrkút Község
Önkormá nyzat 2002. évi egy szenisített
be sámol őj ának könywizs gálatáról - a Hiteles ítő
zár adékával e gyütt _ v áltotatás né lktil e l fo gadj a.
a Rénes Könywizsgáló

Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: folyamatos

2. nanirendi pont: Úrkút Község Önkormányzat2003. évi költségvetése
módosítasáról _ rendelet'tew ezet.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képvíselők előre megkapták./

Rostási Mária jegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet
módosítására azértvan sztikség, mert az iskola felújításiköltségei a működési
kiadások között szerepel, helyesen annak a Felhalmozási kiadások között kell
szerepelnie.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúIag_ I0 szavazattal, - ellenszavazat nélküI_ az
alábbi rendelete t hozta:

10 t2003.

tÍv.28.l ol<Kt. +-*n 4u) eL

urt ,it Község onkormányzat2}}3. évi
költségvetésénekmódosítása.

/A rendel et sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

3. napirend: Vegyes ügyek.
a./ Óvodav ezetőí megbízás.

Pichler József polgármester: A Napközi otthonos Óvoda vezetője Toplakné
FEith Rozália nyugdijazása miatt, az áIIást meg kellettpáLyáúatni. Mivel
Toplakné május 15._tő1 felmentési idejét tölti, aztú vezetó pedig augusztus l-től
került kinevezésre - ha minden simán megy - eÍTe azídőre,iILet azifi vezető
kinevezéséigjavasolja Lipp Józsefirét e feladatok ellátásával megbízni, és

javasolja a jelenlegívezetőipótlék részérevaló megadását. A vezetői pótlék
42.700.- Ft/hó.
Kérdés.hozzászólás:

Klein Zoltanné: A megbízás logikus is, mivelLippné voltaz óvodavezető
helyettese is.

A Képviselőtestület 9 igen,

1

tartozko dő szavazat mellett az alábbihatározatot

hozta:
16/2003.

/IV28./ okKt. sr, hatúrozat

Úrkút Kozsé g Önko rmány zati Képvi s e őte stü lete
2003. május 16. nap1ától a fenntartásábanműködő
Napközi otthonos Óvoda vezetői feladatainak
ellátására Lipp Józsefné óvónőt bízzameg, aZ
óvodavezető i á1 lás b etö lté sére iranyuló pály ázati
elj árás b efej eződés éi g, i l letve az i$ őv o dav ezető
kinevezéséig.
A megbízott óvodav ezető e feladatának ellátásáig
v ezetői pótlékra j o gosult, melyenek ös sze ge 42'7 00 "
1

ft/hó.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: május 16.
b./

TeKi és CéDe páLyázat.

Rostási Mária jegyző: Területfejelsztési Tanács kiírta a teki és a céde
páIyár^t
brönkormányzat2003. éviköltségvetésénektervezésekor
az Ady utca folytatásaként azi|bázhelyeknél ki kell
mái tudott dolog vo1t, hogy
-ónv
RT-től kér' arjánlat szerint aberuházás 3 .7 66.250
építenia víneűtéket. a
nt. igy itt30 % - L.l2g.875._ Ft. - saját erő tervezve is lett. Támogatásként
2.63 6.37 5 .- Ft páLyázható meg.
járőIap
Úgyszinté'' u tott'egvetés tervezésekor már az iskola is számolt a
r.Ií3itu''ul, amire javasolja a céde páLyázatbenyújtását.IttajárőIap teljes
felrijitasi költsége i.+oo.ooo._ Ft, a sajat rész 720 eFt, míg támogatásként 1.680
elFt páIyánható meg.

k"t'

Kérdés.hozzászó\ás:
Vassné Balázs Györgyi: S ajáterőmegvan apáLyázatokat be kell nyújtani.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - IO szavazattal,
az alábi hatát ozatot hoila:

_

ellenszavazat

nélkül-

I7/2003. /1V.28./ OkKt' sz' hatdrozat
g Önkormány zat Képv is e lőte stülete
víztendszer bővítését
e\határozzu u t
'lu.'donátképező
az Ady utca folytátásátban_ azi$ telkeknél_ melynek

u't

it Kö

zs

é

beruházásiköltségebruttó3.766.250..Ft.E'bbőIaz
önkormány zat saját forrásként |'L29'87 5'- Ft-ot
biztosít.

AVeszprémMegyeiTerületfejlesztésiTanácstól

támogaiásként bruttó 2.636.375'_ Ft-ot páLyáz meg'
Az önkorm ányzat a saját forrást 3/2003. nI.ll .l ÖL<rt.
sz. rendeletébln a Felhalmozásikiadások 4. pontja alatt

bixosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza apolgármestert

és a

gy iőt, ho gy a területi kiegyenlítést szolgáló
}ejlesztési cé1útámogatás elnyerése érdekébena
Vászprém Megyei Területfej leszté si Tanácsnál

je

páIy ávatot nyúj tson be.

Felelős: polgárme ste1 jegyző
Határidő: azonnat

A Képviselőtestület egyhangúlag
az a\éhb\ határ ozatot hozta

- !0

szavazatta|, - ellenszavazat

nélkül_

:

Bnruos.nuzs./ÖkKt

útt't Község

Önkormányzat Képviselőtesttilete
elhatérozza a tulajdonát képező és fenntartrísában
mtiködő ,,Hauser Lajos'' ÁItalános Iskolában PiJj"
iskola,,,német'' iskola/ a járőLap felújítását. A felújítás
teljes költsége: 2.400.000.- Ft, melyből az
önkormányzat saját fonásként 720.000.- Ft-ot biaosít.
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól
támogatásként 1.680.000.- FT-ot páIyáz meg'

forrá

Az önkorm ányzatsaját

st a3l2OO3. lil.17./ ÖkKt.

10' pontja
sz. rendeletében a Felhalm ozásikiadások

alattbinosítja.

AKépviselőtestirletfelhatalmazzaapolgármestertésa
j

gy iat,ho gy a célj el

1

e

gű decentral izáLt támog atást

éiáekébena Veszprém Megyei
"ríy"'e'"
í"rur or": e szté s i Tanác sná 1 p á|y ánatot nyűj
"

1

ts

o

n

be

.

Feletős: polgármester, jegyző
Határidő: azowtal.
c. /

Lakásvásárlásho z támo

gatás

i kérelem'

és felesége Kucseráné Balássi
Pichler József polgármester: Kucsera Antal
visszatérítendő, kamatmentes
Nikolett úrkútiluffi_*k lukóh áz v ésár]lásukhoz
így javasolja 100'000'_ Ft
támogatás kének- A feltételeknek megfelelnek,
támogatás megadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 szavazatal,

_

ellenszavazatnélkül_ az

alábbi hatÍt oz-atot hozta'-

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete
Kucsera Aná ésházastÍrsa Kucseráné Balássi

Nikolettúrkutilakósokrészére100.000..Ft.kamatés

költségmentesvisszaflzetendőtámogatástállapítffi€g,
azúrkuti4\6l8hrsz.ulakóingatlanmegvásárlásához.
a(att_
A kérelm ezőka helyi támogatást 8 év 4 hónap
egyenlő részletekb en - tartozik megfizetni'
dás tarta|mazza a t észÍete s feltéte eket,
melyeket ajegyző készítel'

Áide

gá1 1 ap o

1

Felelős: polgármester, j egyző
Határidő: május 15'
d./ Adás-v éte\i szerződés véglegesítése'

ügyvéd kereste meg őt azzal'
Pichler József polgármester: Dr. P.atariczaGyörgy
10 1 7
ány zat ál?i éftékesítettnagyv ázsonyi
hogy korábbi
szerződést meg ke1l kötni'
hrsz-u ingat1anra vonatkozóan végieges adásvéteÍí

e'ffi

A

jelzettingatlant a Bakonykarsából való kiválás utan, a Vagyonmegosztás
során kapta Úrkút község Önkormanyzata,de fulajdonjogilag a Vagyonátadó
Bizottságdöntése folytán az elmíilt időben került az önkormányzattulajdonába.
A vételár I99 6-ban került kiegyenlítésre.

Kérdés.hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: Ha mar ki lett egyenlítve a vételár, alá kell ími a
szerződést.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ l0 szavazattal,
al

ábbi határ ozatot hozta:

20/2003. /1V.28./ OkKt.

_

ellenaszvazatnéIkúI_ az

sz hatdrozat

Úrkút Közs ég Önkormányzati Képvi s előtestü lete
lhatal

m azza P ichl er Józs e f p o lgárme stert, ho gy az
Ingatlan nyilvántartásban az urkiti önkormányzat
tulajdonaként szereplő nagyvázsonyi 1017 hrsz alatt
fe lvett be lterti let i |akőbáz, udvar me gnevez ésú1 29 3
m2 nagys ágú ingat|anr a vonatkoz ő, I 9 9 6 .szeptemb er
10. napján aláírásra _ és azAVÉP Ajka mint vevő
részérőla v ételétrkiegyenlítésre_ kertilt E|őszerződésre
a. végleges Adásvéte |i szerződést Úrkuti Község
onkorrrrany zat nev ében aIáí4a.

fe

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e./

Hősök utca végénmurvázás.

Pichler József polgármester: Farkas István a Mangán Kft tigyv ezetője kereste
ffieg, hogy ő is a Hősök u. végén,aztlj hááelyeknéL építkezik, ahol csak foldút
van. Javasolta, hogy az önkormányzatvegye a meg a murvát, ő a gépi eút
biaosítja, így megfelelő alapot képezhetn e a muwénás. A maga részéről a
javaslaffal egyetért.Ezzel egyiift a jelzettutca részről baIra fordulva a még nem
aszfaltozott, vagyis foldutat is ilyen formán meg kellene csináltatni. A műszaki
ugyintézővel kiszámoltatta, mennyi murva kell, és eZmennyibe keriil. Javasolja
a 100 e/Ft-ot a gazdasági tartalék terhére elkülöníteni és ebből az anyagot,
vagyis a murvát megvásárolni.
Kérdés.hozzászó|ás:

10

Rostási Mária jegyző: Az elmúlt nyáron kátyűzás történt a faluban, de nem
mindenütt. Feltétlenül szükséges lenne aRákőczi utcai üzletsor bejáratánáI a
Jókai u. felé aztficakátyűzása, a Honvéd utca és a Hősök utca végénakátyűzás.

Pichler Józsefné: Mindkét javaslattal egyetért, aké$szásra pedig árajánlatot kell
kérni.
Pichler József polgármester: A Kossuth utca elején is nagy kátÉk vannak, aztis
kátyÚznikellene. Arajánlatot kér e munkálatokra is.

A Képviselőtestület egyhangúlag
aIábbi határ ozatot hozta;

-

I0 szavazatta|, - ellenszavazatnéIkul _ az

21/2003. /1V28./ Okkt.

A Képviselőtestület

sz hatdrozat

Hősök utca végén'azűjházaknáI
az utca muw ázáséÍ" elv égzi, melynek költsége 1 00 e/Ft,
amít a gazdasági tartalék terhére biztosít.
a

Felelős: polgármester
Határidő: azol:nal

f.lDr. Steinbach Andrea vállalkozó fogorvos kérelme.
lAzirásos kérelmet a képviselők előre

megkaptrák./

Pichler József polgármester: A képviselőknek kikiildött kérelmet a fogorvos
kiegészítette, melyet sző szerint felolvasott -a kiegészítőkére|ema jegyzőkönyv
mellékletétképezi-.
Kérdés.hozzászólás:
Rostási Mária jegyző: A képviselőtestület egy korábbi döntésének megfelelően
elkészi'ilt a Szaló fele lakás fogorvosi rendelőre és faluházzávalő alakításának
terve. A Testületnek rövid időn belül döntenie kell, - fiileg apéiyázatok miatt _
hogy mi legyen a jelzett épülettel.
Aztény, hogy az épúIetnagyon rossz állapotban van, javasolja a Testtiletnek
annak megtekintését.

Pichler József polgármester szünetet rendel el, és a sztinet alatt a Testtilet
megtekinti az épületet.

Szü netl|5percig/.

11

Testületnek
Pichler Józsefné: Tényleg nagyon rossz állapotban van az épúLet.A
hogy értékesíti-e,és ha igen, mennyiért' Amennyiben nem
k"il
"*gf"nto1nia,
"'t
értékesíti,igy a*.is izaritasba kellvenni, hogy a közösségiházzávalő
követő mríködtetésről_ fiítés,
áta?al<ttása nem kevés pétv,nem beszéWe azazt
világítas -.
lévő
Kocsó Jánosné: Ennél rosszabb állapotú épületet is_ látott, - pl' a me|lettük
is ér annyit, de
lakőhaz_ és kb 4 millió forintért értékesítik.A Szaló féle lakás
hogy biaos legyen a Testület ebben, értékbecslővelkell felértékeltetni.

Mádlni Sas Anikó: Nincs az épület eladása mellett, javasolja az eredeti tervnek
ita[akítást, mert ha ezt is eladja az önkormányzat, a
A tervek
^"ef"Ldő""
későbbiekben már nincs más közösségi hÍunakvaló alkalmas épület.
ház_ amagyar
a?ap1ánpedig Iáthatő,hogy a fogorvosi rendelő és a közösségi
udvarról,
isko1ával egyiitt _ konnyón atz1i1<ttható, nem beszélve ahata1mas
ahol esetl eg szúadtérirendezvények is lehetnek'

-

Pichler Józsefné polgármester: Ha a régi óvoda felköltöZf,\e
különálló , nagy épület.

azújba, úgy lesz egy

- Megérkezik dr. Steinbach Andrea váI|a\koző fogorvos -

kezdeni, és
Vassné Balázs Györgyi: A fogorvosi rendelővel tényleg kell valamit
ezmárévek otu tffiE-gonala bázi owos is szeretné a rendelőt korszenisíteni.
órak
Rieger Tibor: A rendelési idő kevés az úrkritiaknak, lehet a rendelési
számát emelni?
szereüré a
Dr. Steinbach Andrea: Amennyiben kiilön rendelője lesz, feltétlenül

ffiisemelni,deegyenlőregondaz.ishogyaháziorvos

betegei és aző páciensei lehetőleg ne ta!álkozzanak, vagyis ne ugyanabbanaz
is szeretne
időben legyen rendelés, amit nagyon nehéz összeegyeftetní.Ezért
képezné,ezért
egy külöriiendelőt, és aztis szeretn é,ha az aző magántulajdonát
lni.
hángsú lyo zza, ho gy a S za1ő féIe házat s zeretné me gv ás áro
érne
Klein Zoltánné: Amennyiben az önkormányzat eladná az épületet, mennyit
f"g"*"'"'kjs mire ias:/rláIná? o személy szerint nincs afogászat
"priv atizáci ój a mel l ett.

míg a
Dr. Steinbach Andrea fogorvos: Az épület egy részéből fogorvosi rendelő,
r.i' rur.,ist alakítana ki talán, mert néha úgy érzi, csak
másik részéből
"gv
dolgozik, dolgozik, de tulajdonjogilag semmilye nincs'
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A épiiletért,melyet ő is megtekintett,

1-1,5

millió forintot érne neki.

Pichle{ József polgrármeqter: Az javasolja, hogy azingat|anforgalmi értékének
becslésétkövetően etématngya|ására térjen vissza a Testiilet.

A képvi sel ők

po l gárme ster j avas

latÁt egyh.;rngúl ag

el fo

gadta.

Tóbb tárgy nem volt, a polgrírmester az ülést 20.00 órakor berekesáette.
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