Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
EÚrkútn Rákóczi u. 45. E88/507-031.
Szám:19-612004.

Jegvzőkönvv
Készüft: Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtestülete 2004. május 28.-őn lpéntekenl
megtartott rendes üléséről.

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal _ tanácskozó terem.
Jelen vannak: Pichler József polgármester,

ImriZoltán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefrré,
Lisztes Győzó,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Vassné Balazs Györgyi képviselők.
Távolmaradását beielentette: Rieger Tibor alpolgármester
Tanácskozásj ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó
Cziráky Karolyné pá|yaző lisk. ígazgatől
Pichler József poleiármester köszöntötte a megjelent képviselőket és megállapította, hogy az
ülés hatarozatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjót, melyet a Testtilet egyhangulag _ 9 igen
szavazatta|, _ el|enszavazat nélkül _ elfogadott.

Napirend:

1.)

Képviselők jarandóságairól szóló rendelet - tervezet.
Előadó: jegyző

2.) Önkorm ányzati rendeletek felülvizsgálata.

Előadó: jegyző
: ; Áttat ano s i sko
.

la igazgatői

Előadó: polgármester

állásár ame ghirdete tt p áLyánatelb írálás a.
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4.),,Hauser Lajos'' Emlékalapítvány működéséróI, gazdáIkodásarólbeszámoló.
Előadó: Teiermeyerné Nagy Palőcz Magadolna
Kuratóriumi elnök

5.) Vegyes ügyek.
a) Takács Sandor ingatlanvásárlás iranti kérelme
b) Binder István és trírsai gazdasági épület vásarlás iránti kérelme

c) Önkormányzati bérlakás iranti kérelmek elbírálása
d)SzavazatszámlálőBizottságitagválasztása.
e) Ktilterületi ingatlan vásárlására ajátúat
f) Herend környéki Települések Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgrílatfuól
g) Közalkal mazottak, koztisztviselők jutalma.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
A. ) Jelenté s a Lej árt hatíridej ű te stül eti hatín ozatok vé grehaj tásáról.

Előadó: polgiírmester
Pichler József polgármester a \ejárthatáridejű testületihatározatok végrehajtásárőL az alábbi
szóbeli előterj esztést tette :

I5l2004' lIY.30.l ö|<Kthatározx:Karisztl Jánosné a testiileti döntésről ahatározat-kivonatot
megkapta' a v ezetői kinevezés elkészítésefolyamatban van.
1612004. lIY.30.l Öl<Kthatfuozat: A2003. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

ellatásáról szóló előterjesáés a Megyei Gyámhivatalrészére megktildést nyert.

17l20o4.llv.30.l okl<thatAÍozat: Meiczinger Csaba és neje Meiczinger Andrea részérea
kamatmentes, visszatérítendő tiámogatásrő| a szerződést megkötésre került, így az összeg is
átutalásra került.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül * a szóbeli

előterjesztést a Lejárt hataridejű testületi hatfuozatokvégrehajtásáról,

elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.

napirend: Képviselők jarandóságairól szóló rendelet _teÍvezet.
Előadó: jegyző

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík./

Rostási Mária-iegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a rendeletet azértkel|ett
megváltoáatni, mert mar nem a polgármester béréhez kellviszonyítani a képviselők

J

tiszteletdíját, hanem az új törvénynek megfelelően, a rendeletben foglaltak alapjan ke|l azt
megállapítani..
Kétdés,hozzászó|ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül _ az alábbi

rendeletet hozta:

7/2 0

04. /VI. 1,/, O kKt rendqlet

A képviselők

j

arandós ágair

ól.

/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

2.

napirend: Önkormrínyzati rendeletek felülvizs gáIata.
Előadó: jegyző

Rostási Maria jqgyző: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az önkormiínyzati
rendeleteket harmonizálni kell azEwőpai Unió jogrendszerével .Ezt e|őzetesen elvégezte, és
a Hul|adék gazdálkodásról, és a Vagyongazdálkodásról szóló önkormanyzati rendeletek
mindenben megfelelnek az uniós jogszabrályokn ak, vá|toztatni ilyen szempontból nem
sziikséges azokon.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkÍil _ az a|ábbi

hatánozatothozta;

19 t2004.

N.28.l Öxrt

hfuozat

A Képviselőtestület felülvizs gálta Úrkút Község
Önkormanyzati Képviselőtestülete 8/ 1 99 8. N III.24. l
rendelettel módosított 8ll997 . N|.30.l rendeletét az
Önkormany zatí vagyon feletti rendelkezési jogról,
valamint az onkorm ényzat 2212003 . lXI'|.29 l
rendelettel módosított l 4 12002. lxil.Ig l rendeletét a
Hulladékkeze lési kozszoLgáltatásró l.
.

.

Felelős: jegyző
Hataridő: azonnal

!

napirend: Általános Iskola igazgatői á\Iásánameghirdetettpályazat elbírálása.
Előadó: polgármester

E napirendi pont záttülés keretében foIyt, ezért erről különjegyzőkönyv

készült.

4.

napirend :',Hauser Laj o s'' Emlékalap ítv ány műktjdéséről, gazdálkodásáról szóló
beszrímoló.
Előadó

:

Teiermeyerné Nagy
Kuratórium elnöke.

P

a|őcz Magdolna

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák./

Kérdés.ltozzászzólás:
Vassné Balázs Gytirgyi: Mit jelent az alapítvány céljainak meghatározásánál a ,,Kulturális,
sport táborozás feltételeinek fej lesztése''?
Teiermeyemé N+ey Palócz Magdolna: A ktinyvtárba könyveket, a sportkörnek
sportfelszereléseket.
Vassné Balázs Györeyi:

Az alapitvány

táboroztatja a gyerekeket?

Czirrákv Károlvné : R ászorultsági alapon a szepezdi táb ot ozáshoz hozzájárul az
alapitvány. Van akinek az egésztáborozési díjat , van akinek a felét ftzette az alapítvány.

Rostási Mária jegyző: Konkrétan hany tanulót érintett ez?

Cziráky Karolyné isk. ig.: Pontosan nem tudja, de kb 40-45 főt érintett.
Pichler József polgármester: Táncoktatásra mióta kell fizetni?
Teiermeyerné Nagy Palócz Magdolna: Azidénvan először, eddig nem kellett ftzetni.
Ezena forumon is köszönetétfejeziki azon állampolgaroknak, aki a személyi
jövedelemadójuk I %-át ajánlottrík az alapítványnak.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 9 igen szavazat1al. _ ellenszavazatnélkúl _ a
besziímolót elfogadta.

5.

napirend: Vegyes ügyek.

a.) Takács Sríndor ingatlanvásarlás iranti kérelme.
Pichler József polgármester: Szóbeli előterjesáésében előadta, hogy Takács Sándor Úrkút,
Május l tér 4. sz. alatti lakós az osáatlan közös tulajdonban lévő 395lI4 hrsz-u garáns
elnevezésű ingatlan tulajdonosa, a garinsa a szélénvan, amelyben a személygépkocsiját
tarolja. Yá|lalkozásiíhoz kérte a garéns körül húzódó önkormányzatitulajdonban lévő
köZtertiletből, közvetlenil a garénsa mellett kb 30 m2_i terÍiletettészére_ garéns építése
céljából - elidegeníteni.
Kérdés.hozzászőlás:

5

Vassné Balrízs G}'örgvi: A jelzett terület véleménye szerint megosztható, és javasolja
ugyanolyan rárért eladni, mint az építésitelkeket, plussz még a megosztás költségeit is viselnie
kell a vevőnek.

Pichler József polgármester: Az építésitelkek 1000.- Ftlm2 arért lettek eladva, ő is erre az
árra gondolt.
Lipp Józsefné: Ő 170._ Ft és 1000.- Ft k<izötti nm árra gondolt.
Pichler József polgármester: Az ójavaslata 1000'_ Ft/nm plussz a megosztás költségei.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatánozatothozta:

20 12004.

N .28.l ijl<Kt határozat

A KépviselőtestÍilet az önkorm

ányzat tulajdonát
képező 395lII hrsz-u köZteriilet elnevezésű
területből a395lt4 hrsz-u garázssor, Takács Sríndor
garánsa melletti részből a megosztás után keletkező
kb 30 nm nagyságú területet 1000.- Ftlm2 ftildterület
plussz a megosáas költségei árértTakács Sándor
Úrkút, Május ltéÍ4. sz. aÍattilakós részére
elidegeníti.

Felelős: polgármester
Haüáridő: 2004.július 30.
b./ Binder István és trársai gazdasági épület

_

garéns _ vásarlás iránti

kérelmük.

Pichler József polgármester: A Május I tét 12. sz. sorhazak mellett lévő területen _a 4I8ll4
hrsz-u önkormnyzati tulajdonban lévő garáns és udvar elnevezésű ingatlanon _ helyezkednek
el a gazdasági épületek és a garáns.Ezeketaz épületeket mar hosszú ideje az ott lakók
használjiík, sorsukat rendezni kell. Eléggéelhanyagolt állapotban vannak. Javasolja az
eladásukat 200.- F tJ m2 arért.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 9 igen szavazattal'

_

ellenszavazat nélkül _ az aléhbi

hatáÍozatothozta:

2t t2004. N

.2Q.t

o|<Kt határozat

A Képviselőtesttilet az önkorm ényzat tulajdonában
lévő 4l8l14 hrsz-u garáns és udvar elnevezésu 407
m2 nagyságú területet osztatlan közös tulajdonként
200.-FtJ2m+ áfaaÉrt elidegeníti _ a
szenrtyvizcsatornakarbarfiartásátbiztosítőhasználati
joggal terhelten _ Binder István, Petrovics András,
Czékus Istviín, Mező János oláh Miklós Úrkút,
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Május 1tér 12. sz' a|atti,valamint Jank Istvan Úrkút,
Rakóczi u. u.54. sz. alatti lakosok tészére.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2004.június 30.
c./ Önkorm ányzatibérlakás iránti kérelmek elbírálása

Pichler József polgarmester: A Csokonai u. 1. sz. alatti épületben lévő önkormiínyzati
tulajdonú lakás haláleset miatt megiiresedett. A lakásra 4 kérelem érkezett.

-

Balogh Kornél és neje egy kiskoru gyermekkel, jelenleg a nagyszülő
tuhjáonában lévő Május l tér 12. sz. alatti sorhiízban él. A lakás kicsi, és a
viszony a nagymamával megromlott.
Tóth Havaska és kiskoru gyermeke jelenleg Ajkan albérletben lakik' szeretne a
szülők közelébe költöZni. Mivelaz tires bérlakás a szülők szomszédságában
van, szeretne oda költözni.
Pörzse Sandorné Úrkút, Május I tér 6. sz. alatti lakós unokahuga részéreadott
be lakásigénylést. Unokahuga nagykoruságanak eléréséigintézeti nevelt volt,
jelenleg atbeitetuen é1 távol a rokonaitól. Amennyiben Urkúton élne' szúkebb
családja sok mindenben tudna segíteni nekik.
Klespitz Attila és neje jelenleg Ajkán albérletben élnek. Szeretnének ők is
Úrkúton letelepedni, ahol sziileik, nagyszüleik is élnek'

Kérdés.hozzászólás:
Rostási Maria jegyzg: Felhívja a Testiilet Íigyelmét arra, hogy a Csokonai u. 1. sz. alatti
o*"""a"y""tt *dont képező un. ,,nagyhirzbarf'a lakások nagyon rossz állapotban vannak,
és nemcsak a lakások, hanem magaaz egészépítményrossz állapotri. Mar korábban is
felvetődött, hogy a bérlemények egyáltalán kiadásra kerüljenek-e.
Az tudott doloé, hogy az önkormiínyzat az épiletet felújítaniaz anyagi erőforrások hiánya
miatt nem tudjá, a" ála"sony lakbérből még a legalapvetőbb karbantartásra sem futja.

Kéri azelmondottakat is mérlegelje a Testiilet döntéshozatalanáI..

Vassné Balazs Györgyi: Az elmondottak alapjan hajlik a Balogh család felé.

Kökönyei Edit: Tényleg nagyon lelakott az egészépület, ettől fuggetlenül Tóth Havaskát
juuu'olju,
egy gyermeke van és Úrkúton lenne a sziilei mellett, akik nagyon szépen
""ki
iendbe ho21t*.aiaiál*bérelt önkormrínyzati\akásÍ,és Havaskiínak is segíteni fognak.

A Képviselőtestület 6 igen szavazatta|,2nemszavazatta|,

és 1 tartozkodással azalább

hatérozatotÍtozta:

A Képviselőtestület az önkorm ányzat tulajdonát

képezőÚrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti épületben
lévő haláleset miatt tiresen á11ó bérlakást Tóth
Havaska l sz.|97 5 .06. 0 1 ./ Aj kai lakos részére 2004.
június 15.napjától _határozatlan időre - kiutalja.
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A lakbér havi összege: 4500'- Ft.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2004.junius 20.

d.)Szavazatszámlá|őBizottságitagválasztása.
Rostási Mária jeeyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy a2003.június l3.-árakiírt Európai
Parlamenti tagok választásátra kerül sor. Az I számu szavazőkörben aSzavazatszámlálő
Bizottság egy tagja más irrínyúelfoglaltsága miatt a Bizottságban nem tud közreműködni,
ezért egy pót tagot kell választani Javasolja Nagy Viktóriát póttagnak megválasztani.
Kérdés.hozzészőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,
haténozatothozta:

23 t200 4.

- ellenszavazat nélkül _

az alábbi

N .28.t ö|<Kt batározat

A Képviselőtestület az l.

szavazókor
Szav azatszámlálő B izottság p óttagj ául Nagy
Viktória Úrkút, Ady u. l. sz. alattilakost
szátmtl,

megvá1asztotta.

Felelős: jegyző
Hataridő: azonna|
e.) Területvásárlás.

A szentgáli,,Hunyadi'' Mg Tsz felszrímolása folyamatban van. Ennek sotánaz
önkormrányzat értesült arról, hogy azitrkiti külterületen 0z0l44 - 1370 m2 _ és a020142 _
2900 m2 - hrsz-u közteriilet elnevezésti ingatlan is felszámolásra keriil. Vételi aján|atottett az
l

<inkormanyzat, mely 20-20.000 forint. Javasolj a a megvételt.

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györeyi: Eznemtétel, meg kell vásarolni.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag határozatothozta:

9 igen szavazatta|- ellenszavazat né|kil _ az alábbi

24 t200 4.

N .28.t,ö|<Kt batározat

A Képviselőtestiilet megvásiírolj a a,,Hunyadi'' Mg

Tsz. f.a. tulajdonában lévő urkúti külterületen lévő
020142 és 020144 hrsz-u közteriilet elnevezésű
ingatlanokat összesen 40.000.- Ft értékbena2004.
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évi költségvetésben az egy éb bevételek
/területeladás/ terhére.
Felelős : polgrírmester
Hataridő: 2004'junius 20.

f.) Herend környéki Települések Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatról

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

Kérdés.hozzászőLás;
Rostási Mária jeeyző: A Herendi Családsegítő Központ Vezetője kereste megaz
önkormányzatot, atiírsulásukhozvalő csatlakozás miatt. A Családsegítő szolgálat
működéséről az ismertetőt a képviselők megkapták. Azonban a közelmúltban jelent meg a
többcélú kistérségitarsulások létrehozásáva|,támogatásával kapcsolatos jogszabaly, és az
e11ől szóló előterjesztést a polgrármesterek részvételévelmost tárgya|ja azUj Atlantiszt
TérségiFejlesztési Tarsulás közgyűlése. Amíg e téma a Testület elé nem kerül' addig a
herendi családsegítő szolgáLatmegkeresésével sem kell foglalkozni, mert lehet hogy éppő ene
fog irányulni a többcélú tarsulás.

Pichler József Polgármester: A többcélú kistérségitiírsuláshoz való csatlakozás érdekében,
rendkívüli testületi ülést kellmajd tartani, a megfelelő dtintés meghozatala érdekében.
Addig a herendi Családsegítő központ megkereséséveltényleg nem kellene foglalkozni.

A Képviselőtestület e gyhangúlag a pol gármester j avaslatát
g.

) Közalk almazottak

és

kö zti sztvi

se

elfo gadta.

lők j utalma.

Rostási Mária jegyző: A Közalkalmazottak 6 Yo-os bérbefejlesztése, és a köztisztviselők
ennek megfelelő jutalma az Önkorményzatz}}4. évi költségvetésében céltartalékbavan
helyezve. A Testület véleményeazvolt,hogy ezt az összeg azért kell céltartalékba
helyezni, mertazállam májusban fog dönteni a közalkaImazottak és köztisztviselők
központi bérfejlesztéséről. Ez eddig nem történt meg, ezértkéria Testületet, hogy fenti
címszó aIatt acéltartalékban szerepló összeget oldja fel a kifizetés érdekében.

Kérdés.hozzásző|ás:

Cziraky Karolyné iskola ieazgató: Csatlakozik a jegyző kéréséhezazzal akiegészítéssel,
hogy a közalkalma zottak tészéteis jutalomként lehessen kifizetni a céltartaIékban lévő
összeget.

Mádlné Sas Anikó: Mindkét kérésselegyet tud érteni.
Vassné Balrízs Györgyi: o is egyet tud érteni a kéréssel.De akkor az azt jelenti, hogy minden
koza|ka|mazott illetve köztisztviselő a bérének megfelelően 6 %-os jutalomba részesül.

Rostási Mríria jegyző: Az önkormányzati bérfejlesztésnél,illetve juta|mazásnál azintézmény
vezetője _ iskola igazgatója, óvoda vezetője, jegyző - döntötte el, hogy kinek, és mennyi
jutalmat á|lapitmeg _ munkájától fiiggően - .Ezt javasolná a továbbiakban is.
Vassné Baliízs Györgyi: Véleményeszerint úgy kellene megállapítani a jutalmat, hogy
mindenki egységesen a bérénekmegfelelő 6 %o-ot kapja, mint amikot az á||am állapítja meg
pl. abérfejlesztést.

Pichler Jpzsefné: A munkahelyivezető döntse el, ki, mennyi jutalmat kap.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag 9 igen szavazattal, e||enszavazat nélkül az

alé"},bi

határozatothozta:
25 t200 4.

N .28.t Ól<Kt határ ozat

A Képviselőtesttilet az Önkorm ényzat 2004. éví
költsé gveté sében a céltarta|ékba helyezett

köza\ka|mazottibérfejlesztéstésazugyancsak
céltartalékbahelyezett köztisztviselői j utalom
tartalékba helyezésétfeloldj a.
Felelős

:

polgiírmeste r, jegyző

Határidő: július 30.

A Képviselőtestület

8

igen szavazattal,

1

nem szavazatia| az alábbihatározatothozta;
26 t200 4.

N

.28. I'ö|<Kt határ

ozat

A Képviselőtestület közalkalmazotti

2

004. évi

bérfej lesztés j utalomként való kifizetéséhez,
valamint a koztisztltiselői jutalom kifizetéséhez

hozzájáru|' A jutalom megállapítása a munkáltatói
jogkör gyakorlóját illeti.
Felelős: polgármester
Hataridő: július 30.

h.) Pichler József poleármester táj ékoztatjaa Testületet, hogy megkeresték az Ady utca
felső részének_ ahol az épitésitelek eladások történtek - lakói az ttt miatt. A jelzett
útszakaszon - ami kb. 60 m - a gyalogos közlekedés és az autőva| való közlekedés is
majdnem lehetetlen, főleg a folyamatos esőzéseket követően. Azutat meg kellene
csináltatni.
KéTdés,ho'zzászólás:

Vassné Balázs Gytlrgyi: Mennyibe keriilne ez a csiná|tatás?

Pichlqr József poleiármester : 320 elFt.

;!
i

'l
t

I

10

alap1an a 30 cm-es
Lisztes Gypző: Ey;ő1azelmúlt évben már sző volt, csak az akkori ajén|at
r"ltöltés luxus lett volna. Ezen kívül a ktilönböző közmúvek míatt azutat
*"*arr"r
'"ro
lett volna a megfelelő.
iolyamatosan fel kell, illetve át kell törni. A kővel való alap készítés
a Mangán
Pichler József polgármester: A Testtilet iránymutatá9rínak megfelelően megkereste
járhatat|an.
igy
azaztfi
megfelelő meddőt kitermelni,

@tudtak

az a|apjÍnfog
VAssné Batrázs Györgyi: Új ajánlatokat kell kérni affa a szakasna és a Testület

ffiagierőfonásarende1kezéséreál1,miveltudja'hogyerrenem1ett
tew ezv e a költsé gvetésben.

A Képviselőtestület Vassné Ba|ázs Györgyi javaslatát egyhangúlag elfogadta'
rendszer
Balázs Györgyi Megkérdezi a polgrármestert,-hogy á1l a szennyvízcsatorna
hoztameg, azőta errőI
karne#ntatása? ATestület erre vonatkozo aonteset az e|míltévőszén
nem tud semmit?

I./ Vassné

tudott a cég dolgozni,
Pichler József polgrírmester: A rossz időjarási viszonyok miatt nem
ami nem tíJJbiz.]'tató,
ezértelhtlzódott a a"r"g. n *"i nap folyaman kapta megazeredményt,
részmagánterületen
ugyanis rossz ál1apotbán van a meglév! csatorna rendszer, és nagyobb
majd'
rrízoait. Az a javáslat hogy ezeket amennyire lehet közterületre kell áthelyezni
páLyénni eÍTe a cé|ra?
VAssné Balazs Györgvi: Ami aző szempontjábóllényeges, lehet-e

kapcsolatos terveket
Rostási Maria jegyző: Lehet pá|yazni,de előbb a szenrtyvízberuhazással
k ll .tké'átt"t''i, engedélyertelüÍlt,ami hónapokat vesz igénybe.
lehet pá]iyáuni és e|
Vassné Balrízs Györgyi: Nagyon reméli, hogy a következő évben mar
kell venni az ezze|
igénybe
pedig
lehet kezdeni u b"rfrEart. XpáIyénatok ekészítéséhez
foglalkozó cégek szolgáltatiísait.
_ tervezés _ meg kell gyorsítani'
A-ben:héuá.*ál kup..áatos előkészítő munkálatokat
el a
Ellenkező esetben, amennyiben ebben aválasúási ciklusban nem indul
tett'
jóformián
nem
semmit
szennyvízb eruhÍuás,űgy eza képviselőtestület
a szenrryvizbervbinás
Pichler József polgármester: Meg tesz mindent annak érdekében, hogy
minél előbb elkezdődhessen.
Több trárgy nem volt, a polgárme ster azülést 19'30 órakor berekesztette'

Kmft.

\\

Qa r\o*' r\o\-''Rőstási Maria
jegyzó

