Köaégi Önkormdnyzat
Es409 Úrkút, Rúkóczi u. 45.888/230-003.
Szdm: 14-5/2005.

JEGYZÓKÖNYv
Készült: Úrkút K<izség Önkormanyzati Képviselőtestülete 2005. marcius

30.-án /szerdén/

du. 17'00 órai kezdettel meglartott rendkívüli üléséről'

Jelen vannak: Pichler József polgiírmester

ImriZo|tán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisáes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné képviselők
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Cziráky Károlyné iskola igazgatőja,
Karisztl Jánosné óvoda vezetője'
Távolmaradását beielentette: Rieger Tibor, VAssné Bal'áas Györgyi képviselő.
Pichler József polearmester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
hatitrozatképes' mert a Testület 10 tagjából 8 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 8 igen
szavazattal'-ellenszavazatnélk'Jl.-elfogadott.

Napirend:

1.)

Úrkút Község ÖnkormrínyzattKépviselőtestülete2004. évi költségvetés
módosítása _ rendelet-tew ezet.
Előadó: polgármester

2' )

Úrkút Közsé g Önkormán y zati Képviselőtestülete
módosítása _ rendelet-terv ezet.

2

00

5

.

évi költsé gvetés

Előadó: polgármester
3.) Polgármesteri

-

Hivatal 2004. évi tevékenységérőlbeszámoló.

Tájékoztatő akozígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól
szőlő 2004' évi XCL törvény hatálybalépéséről.

Előadó: jegyző

4.) Hauser Lajos Általános Iskola 2004' évi tevékenységéről besziámoló'

Előadó
5.)

:

iskola igazgatőja

Napközi otthonos Óvoda 2004. évi tevékenységérőlbesziímoló.
Előadó: óvoda vezetője

6.) Vegyes ügyek'

a.) Új Atlantisz Többcélú KistérségiTarsulás Trírsulási Megállapodásának
b.)
c.)
d' )
e.)

f.)
g. )

h.)

i.)
j.)
k.

)

l.)

módosítása.
Első lakáshoz jutokpá|yénatai beadási hataridejének kiírása.
Polgármesteri Hivatal alapítő okiratának módosítása.
Vízműve s ingatlanok tulaj donj o ganak rendezése.
Szennyv izcsatoma tervezéséhezkapcsolódó feladatok
Önkormányzat által értékesítettépítésiterület visszavétele.
Önkorm ány zati tulaj donban lévő telek értékesítése.
Óvodai konyhában élelmiszer beszeruésévelkapcsolatos közbe szerzési
elj arás Iezár ása dönté ssel.
Polgármesteri Hivatal ny íIászár őinak felúj ításiára teki pály énat.
Közösségiház és fogorvosi rendelő kialakításara teki pályánat.
Településrendezési terv készítéséreteki páIy ézat
Új trafoállomás körzet létesítése.

Napirend tárgyalása előtt:
a.)

T áj

ékoztatő a Iej árt haári

dej ű te stül eti hatán o

zatok

vé grehaj tás áró

l.

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

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangúlag _ 8

igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_

elfogadta.

Napirend tárwalása:

1.

napirend: Úrkút Község Önkormányzat2}}4. évi költségvetésének módosítása _
rendelet-tervezet.

Előadó: Pichler József
Polgármester

a

J

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkúl_ az alábbi

rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete 2004. év
költségvetésének módosításríról.
/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkonyv mellékletét
képezi'l
2.

napirend: Úrkút Község ÖnkormanyzatiKépviselőtestülete 2005. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása _ rendelet-tervezet -.
Előadó: Pichler József
Polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag rendeletet hoúa:

8 igen szavazalta|, -

ellenszavazatnéIkul- az a|ábbi

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2005. évi
költségvetésének módosításáról.
/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
képezi.l

2.

mellékletét

napirend: A Polgármesteri Hivatal 2004. évi tevékenységéről beszámoló.
Előadó: Rostási Mária
Jegyző

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:

Pichler József polgármester: Láthatjaa Testület hogy mit végez a Hivatal' mert a munka
tételesen fel van sorolva.
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Rostási Maria jegyző: Az előterjesztésében átfogőanpróbálta bemutatni a Polgármesteri
Hivatal sokirányú tevékenységét, atételes felsorolás az állarnígazgatás területén
1ehetetlenség.

Kökönyei Edit: Áttanulmanyoztaabeszámolókat és érdekesnek talá|taazt,hogy ajegyző
átfogó beszámolója mellett, külön azigyintézők is készítettek a maguk munkájaról egy
tájékoztatőt. Eá jónak tartja.
Mint képviselő, szeretné megköszönni a Hivatal dolgozóinak munkáját, külcjn a jegyző
sokirányú munkáját' főleg amit apályézatok elkészítésetertiletén végzett.
Pichler Józsefné: A Hivatal munkája nagyon sokirányú' a dolgozói létszémkörül gondotlát,
mert ehhez a sok feladathoz, mintha kevesen lennének.
Rostási Maria jegvző: Ehhez kapcsolódóan kiegészítéskéntelmondja, hogy a legtöbb
Úrkútnál kisebb települések önkormányzataínál is több a foglalkoztatott ügyintézőklétszáma'
Azintézendő ügyek számamiatt, a folyamatosan kibővülő feladatok miatt - pl. teljesen új és
sok munkát igényel aközbeszerzési törvényből eredő feladatok elvégzése - sürgető szükség
lenne még egy főállású ügyintézőre, igy rá sem hárulna annyi feladat, és esetleg még ennél is
többet tudna foglalkozni pl. a pá|yázatol<ka|.

Kocsó Jánosné: o egyetért a jegyző felvetésével.
Kökönyei

Edit: Hol lehetne elhelyezni azi$ ngyintézőt, mivel irodahelyiség sincs.

Mádlné Sas Anikó: Szerinte nemazirodahelyiség a legfontosabb, hanem apénz, ami jelenleg
nincs.
Rostási Maria jeeyző: Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy novemberben, a következő éví
illetve elfogadásanál térjen vissza a Testület a
költségvetési koncepció készítésénél
létszámfejlesztésre.

Mádlné Sas Anikó: Kar most ezen meditálni, döntés jelen pillanatban nem hozható.
Szeretné megkérdezni, hogy miért nem élnek az adőbebajtással, foglalással, amikor van
v al akinek adótartozása.
Rostási Maria iegyző: Az adőigazgatási eljárásról szóló jogszabáIyban vannak határozva az
adóbeszedéssel kapcsolatos eljárási szabályok. Legtöbb esetben, uhogy az előterjesáésben is
szerepel, az adőhátralékot önként - feIsző|itás után _ befizeti az adőalarly, amennyiben nem,
úgy magánszemélynél a munkahely útján - amennyiben van munkahelye - letiltáshoz
folyamodunk , vállalkozások adóhátraléka tekintetében, azonnalí beszedési megbízást
bocsátunk ki, azonban ezek áIta|ában nem vezetnek eredményre, mert nincs a számlén összeg.
Az adőbeszedéssel kapcsolatos további intézkedési módokat _ foglalás, arverés _ még eddig a
Hivatal nem alkalmazta.

Pichler Józsefné: Azilyenfajtaintézkedéseket _ beszedésre vonatkozóan
tapasztalatból is tudja _ nagyon nehéz foganatosítani.
Pichler József: Javasolja az előterjesztést az írásos formában elfogadni.

-

falun belül _ saját
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A Képviselőtestület az előterjesztést egyhangulag -

-

8 igen szavazattal. -

ellenszavazatnélkiJl

elfogadta.

a.lTájékoztatő aközigazgatásihatósági

XCL

törvé ny hxáIybalépé sérő

l

eljarás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi

Rostási Mária iegyző: Szóbeli előterjesztésében tájékoztatta aTestületet,hogy az
A\Iamigazgatási eI1érásról szóló 1957 ' évi IV. t<irvény _ Ae - hatályon kívülhelyezésre kerül
akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. éviXCL törvény továbbiakban: Ket -hatálybalépésével' 2005. november 1.napjával. Ezze| kapcsolatban a
Képviselotestületnek felül kell vizsgá|niaa Testület általhozott rendeleteket, amelyek érintik
az Áe-t,valamint a Ket-ben meghatározott hatáskör átruhénásról szóló helyi rendelet
megalkotása. A Ket hatálybalépésétmegelőzőettaPolgármesteri Hivatal tigyintézőinek két
napos' a jegyzónek öt napos kötelező továbbképzésen kell résá vennie aZrJJ jogszabály
hatálybalépésévelkapcsolatban.
Elmondja aztis,hogy a Kozigazgatási Hivatal ajegyzőtoI- fenti témában - folyamatos
írásbeli tájékoztatást kér, ezért egy Ütemtervet is kellett készíteni,melyet a
Képviselőtestületnek bemutat l jegyzőkónyvhöz csatolva/.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület atájékoztatást egyhangiiag_

8 igen szavazatta|. - ellenszavazat nélkül

-

elfogadta.

3.

napirend: Hauser Lajos Általános Iskola 2004. évi tevékenységéről beszámoló.
Előadó: Cziráky Károlyné iskola igazgatőja

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Cziráky Károlyné iskolaigaezató: Kiegészítéskéntelmondja, hogy az írásos anyagból
kimaradtak a sikeres páIyázatok.Eztnagyon lényegesnek tartja, mert értékesdolgokat kapott
az iskola. A helyi banyátő| 800.000 Ft. értékbenszámitőgépet,karácsonyra házimozit, cd
magnót.

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné: Mit jelent a cs<jkkentett kerettanterv?

Czirkáky Károlvné: A csökkentett kerettantew azt je|enti, hogy azfe|menő rendszerbe került

bevezetésre, tehát nem e gyszerre minden osztályban.

A Képviselőtestület egyhangúan -

4.

8 igen szavazattal. -

ellenszavazatnéIkil _ elfogadta.

napirend: Napkozi otthonos Óvoda 2004. évi tevékenységéről beszámoló.
Előadó: Karisztl Jánosné óvoda vezetoje

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./
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Kérdés.hozzászőlás:
Mácllné Sas Anikó: Mit jelent aklima-vizsgálat? Mikor lesz az óvodában anyári szünet, és
mennyi ideig?

Karisztl Jánosné : A klímavizsgálat más szóval elégedettségvizsgáIat.
Tít1ékoztattaa Képviselőtestületet, hogy a helyi Mangán Kft-től az ővoda is részesült
karácsonyi ajándékba, ugyanis ők 50.000'- Ft-ot kaptak, melyből játékokat vásaroltak.
Bejelenti továbbáaztis,hogy szeptember hónapban egy dajka koza|kalmazotti jogviszonya
nyugdt1azás miatt me gszűnik.
Azővodábananyári szünet július 18.-tól augusztus 15-ig tart, vagyis négy hétig. Eztdő alatt
ke|| az óvoda mindkét épületében anyárí nagytakarításról gondoskodni, valamint a kotelező
meszeléseket elvé geztetni.

Pichler Józsefné: Az ővoda alapítvanyi pénzeszközeit a helyi takarékszövetkezet gondozza,
ezértfudja, hogy nem kerül felszámolásra a kezelési költség, ami évente 15'000.- Ft
meglakarítást j elent, tulaj donképpen a takarékszövetkezet támogatásáv al.
Szeretné megtudni azt,hogy atava|y ősszel, aÍagy felújítást követően az alső ővodában az
akadálymentesítés is elvégzésre került, azonbannapjainkra a betonos rész teljesen
fe lmorzsolódott. Reméli a kivitele ző gar anciába ezt meg fo gj a j avítani.
KarisztlJánosné vezető óvónő: A kivitelezőnekazúj óvoda épülete előu is vanmégaz
akadálymentesítéssel elmaradt kötelezettsége.
Kökön}'ei Edit: Ugyancsak azuj ővodában a lépcsők nagyon szépen fel lettek ujitva, azonban
a téli időszakban a balesetveszély súlyos' mert nagyon csúszik. Valamit azza|is kezdeni kell.
Pichler József poleármester Az e|maradt munkálatokat meg kell csinálnia a kivitelezőnek,
valamint arégíóvodában az akadálymentesítés azértment tönkre, mert már eléggérossz idő
volt akkor, amikor aztkészitették. Azúj óvodában a lépcső csúszásmentes anyaggal lett
elkészítve.
Pichler Józsefné: A kivitelezőnektudnia kellett volna, hogy milyen időben lehet betonozni.
Emlékezete szerint amikor a betonozás történt, még nem volt fagy'
Pichler József polgíírmester: Felvette a kapcsolatot a kivitelezővel és beszél vele az elmaradt
munkák miatt.
Pichler Józsefné:

ő

azthallotta' hogy a kivitelező csődbe ment.

Pichler József poleármester: o beszélt vele, és aztmondta, hogy jelenleg is dolgoznak. Meg
fogja csiná|ni az elmaradt úrkútimunkákat.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _
előterj esztést elfo gadta

8 igen szavazattal, - ellenszavazatnéIklJl _ az

7

5.
a

napirend: Vegyes ügyek'

) Új Atlantiszt Többcélú KistérségiTarsulás Trírsulási Megállapodásanak módosítása.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés,hozzásző|ás:
Pichler Józsefol: Ezt mér sokszor módosítottak a képviselőtestületek és reméli ezlesz az
utolsó. o j avasolj a az elfogadását.

A Képviselőtesttilet egyhangúan -

8 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

határozatothozta:

r5/2005.űII.30.)

Úrkút Közs é g Önkormán y zatának
a i Atlantisz
Képviselőtestülete
^z
Többcélú Kistérsógi Társulás Társulási
Megállapodását az a|áhbi módosításokkal
elfogadja:

VII.iC
5' A számla feletti rendelkezési jogot a

Tarsulási Tanács elnöke, távollétében
vagy akadáIyoztatása esetén két-két
elnökhelyettese együttesen gyakorolja. Az
ellenjegyzés jogát az Ajkai Kistérség
Többcélú Társulásának Költségvetési
Intézménye vezetője vagy az általa
megbízott személy gyakorolj a.

vrr./I

A társulás nevében kötelezettséget az
Elnök, vaw az áItala megbizott
szernéIy vállalhat.

A kotelezettségvállalás

ellenj egyzője a

vezetője,
munkaszewezet
kötelezettségvállaló szerepe esetén az
általa megbízott személy.

zilt<Ó RENDELKEZÉIEK
7. A 2004. évi CVII. tV. 13.s (1) A
törvény mellékletében megjelölt
lehatárolás
kistérségi

megváltoztatását

a

belugyminisztet

űt1án az érintett képvise1ő-testti1et(ek)

az

önkormányzatt

általános

váIasztásokat követő 6 hÓnapon
belül- a társulási tanács, a megyei

területfejlesztési

véleményének

tanács
csatolásával-

kezdeményezheti(k).

A

kezdeményezést a belügyminiszter a
Kormányhoz nyűjt1abe'

A képviselő-testüIet felhata|mazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a
módosított Társulási MegáIlapodást
írja a|á'
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Első lakáshoz jutőkpályázatai beadási hatríridejénekkiírása.
Pichler József polgármester: Az önkormányzat21'/203. (XII.29; Ötrt rendeletében
foglaltaknak megfelelőery a képviselőtesttiletnek meg kellhatáro znia az első
lakáshoz jutók tám_oga!ására apályázatokbeadási hataridejet.
Javasolja ezt azI.
félévben2005. április 15.-ig, a II. félévben2005. szeptembeí $. napjaig meghatá rozni.

Kérdés,hozzászÓIás:

Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 8 igenszavazattal,- ellenszavazat nélküI az
-

al ábbi határ

o

z atot ho zta:

1-6

q05.

oll.30.l ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a21/2003. (XII29.) Ötrt
rendelet 5. s. (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelŐeÍ'I az első lakáshoz jutók (lakásvásárlÓk,

építkezők)

támogatás át a a páIy ázatok beadásának határidejét:
2005. I. félévben:2005. április 15.
200 5. II. félévben: 2005. szeptember l 5. napjáig hatátozza

meg.

Felelős : polgrírmest er, jegyző
Hatafidő: április 15., illetve szeptember 15.
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g.lPolgármesteri Hivat al alapítő okiratiínak módosítása.
Előadó: Jegyzó
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag határozatothozta:

8 igen szavazaÍtal, -

ellenszavazatnélk'jl _ az alábbi

17/2005. (III.30.I ÖkKt hatdrozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 37la/Ig97. NL3O.lÖtrt határozatában
meghatározott önálló költségvetési szerv , a Polgármesteri Hivatal szakfeladati besorolási
rendjét az alábbiak szerint módosítja:

Szakfeladati besorolási rend

552312
552323
70101 5
15II53
75lI75
751164
]5II97
151768
751845
75L856
75186]
751878
751922
751966
751999
801115
801214
8051 13
851219
851286
851291
853233
853244
853255
853311
853322
853333
853344
853355

Óvodai intézményiétkeztetés
Iskolai intézményiétkeáetés
Saj át vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Önkormányzatok,valaminttöbbcélúkistérségitarsulások igazgatási
tevékenysége
országgyúlési képvise|őválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Helyikisebbségiönkormrínyzatokigazgatásitevékenysége
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
Intézményivagyonműködtetése
Városésközséggazdálkodásiszolgáltatás
Településivízellánásésvízminőség-védelem
Köáemető fenntartás
Közvllágitási feladatok
Önkormanyzatok, valamint többcélú kistérségi tarsulások elszámolása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi tarsulások feladatra nem
terv ezhető el s zámo lás ai
Finanszírozási mtÍveletek
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Általanos iskolai nappali rendszerÍi nevelés, oktatás
Napkozi otthonos és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi szo|gáIat
Védőnői szolgáIat
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Rendszeresszociálispénzbelíellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátás
Eseti pénzeli szociális ellátások
Eseti gyermekvédelmi ellátások

10

901

1
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921925
923127
924014
924047

Szennyvízelvezetés és kezelés
Egyéb szőrakoúatási és kulturális tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportintézmények és sportlétesítményekmúködtetése
Sportcélok és feladatok

Felelos: jegyző
Határidő: azonnal

d.)Vízművesingatlanoktulajdonjoganakrendezése.
hogy a szennyvíztisztitő
Pichler Józósef polgármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet,
ftitdhivatali ingatlan-nyilvántartásban az
telep tervezeri *.rr'tiulutui ,o.* áerült kil nogy á
a két víztartá|y terület is tulajdonjogi
ingatlan tulajdonjoga a BakonykarcztRt-e' uitamint
önkormányzat nevében a polgármester
bejegyzés alapján í'F(r-e. Az'iggye|kapcsolatban az
egy nyilatkozatot az
és'alőgyző fe1vette a kapcsolatot az Rt-vel, ahol kérnek
és nem nevesített vagyont megkapta.
önkormány zattőI,h;;y;rnr_uor kivált, és a nevesített

uvagyontaz
Azügyiratok,azátaíás-átvételijegyzokönyvalapján^őis-megállapította,l9gv
alapján az Rt
tintoi-.i"v rx^"gkupta, es a1elzőtthárom teriiletet is Megállapodás
térítésmentesenátadj a.

Kérdés.hozzászólás:

Kökönyei

Edit:

o

Kéfi*lőt"'tü'"t

vagyonból a
márakkor is képviselő volt, és emlékszik, hogy azátadott
értékesítettis' Ó el tudja fogadni a javaslatot.

A Képviselotestüelet egyhangúlag -

8

igen szavazaÍtal' - ellenszavazat nélkül - az a|ábbi

határozatotltozta:.

ÚrkútKözségÖnkormanyzatiKépviselőtestülete
nyl'Iatkozza,hogyÚrkúttelepülés1995.december31.
napjával a Vesiprém Megyei Yíz- és Csatornamű RT
az RTszétváIásával onnan kivált, és a kiválást követően
ben lévő nem nevesített múködtető vagyonát és a
nevesített vagyonát külön jegyzőkönyv alapjan átvette'

Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

e.)Szennyvízcsatomatervezéséhezkapcsolódófeladatok.
szenrtyvízcsatomázástervkészítéséhez sziikség vana
joganak
okon_átvezető szennyvízcsatorna szolgalmi
il
Két ajánlatot kért, javasolja a kedvező
bejegyzése , és ezértftjldmZrési munka is szükséges.
- Ft'
ará1íÁtut t elfo gadni, melynek össze ge 293'7 50'

Pichler József poleaÍmester:

A

1l
Kérdés.hozzászőlás:
Pichler Józsefné: Azingatlantulajdonosok hozzájárultak már a szolgalmi jog bejegyzéséhez?
Pichler József polgiírmester: Szóban mrír mindenkihozzqarult, abányaigazgatő is.

Javaso

lj

a az

én aj

ánlat

el fo

gadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag *
határozatothozta:

8 igen szavazattal. - ellenszav azat nétkúl_

az alábbi

A Képviselőtestület Bakos Rudolf ajkai ftjldmérő

arajariatát_293.750.- Ft _ fogadja el a magiíntulajdonban
lévő ingatlanok szennyv ízelvezetésiszolgalmi j ogra
vonatkozó ftildmérési munkálatok és ingatlannyilvtíntartáson való átvezetési munkálatok elvégzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: május l5.

f.) Önkormányzat által

értékesítettépítésitelek visszavétele.

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

Kérdés.hozzászólás:

Pichler József polgármester: Javasolja az előterjesztés alapjána tényleges ár, 1.007.000.- Ft,
valamint a közművekre fordított 339.000.- Ft. megállapításátTenk Gyu1a és neje részére.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

8 igen szavazattal, - ellenszav azat

nélkil _ az alábbi

20/2005. űII.30.| ÖkKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormrín yzati Képviselőtestülete
Tenk Gyula és felesége Tenkné Klespitz Dóra Úrkút,
Ady u. 5. sz' a|atti lakos tulajdonában lévő 5I7l47h.rsz
alatt nyilvántartotÍ 1007 m2 nagyságú beépítetlenterület
elnevezésű ingatlant az önkorményzat által _ a 4912003 '
(X'6.) Ötrt határozatában - megjelölt vételárat
alapulvéve kötött adás-vételi szerződés 9. pontjában
foglaltak szerint felbontja' és ennek megfelelően az eredeti
vételiírat- vagyis1.007.000.- Ft-ot - és a
ktizműrríkötésekre fordított, 3 3 9. 000. - Ft összeget,
összesen 1 3 46. 000. - Ft-ért visszakapj ák, az önkorm ányzat
.

p énzmar adv ány a

terhére.

t3

h.) ovodai konyhában élelmiszer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljrírás
Iezárása döntéssel.

Előadó: jegyző
Rostási Mária jeeyző: Tájékoztat1a a Képviselőtestiiletet, hogy az ővodu konyha élelmiszer
beszerzésévelkapcsolatos közbeszerzési elr1árás utolsó részéhezközeledik, ugyanis a végleges
dcinté st a Képvi s e l őte stületnek ke l me gho znia a Közb eszer zé si s zab ály zat alapj én.
Az eljénás akózbeszerzési törvény alapján egyszení kozbeszerzési eljárásként került
lebonyo1ításra.
Első körben az ajánlati felhívásra érkezett ajanlatok számta egyik élelmiszer beszerzésnél sem
érte el a törvény szerinti három ajánlatot, ezért az qénlati felhívást újra meg kellett hirdetni.
Második körben már az egy ajánlatot is el lehetett fogadni. Sajnos egyik felhívásra sem
érkezettharom ajánlat, a tej- és tejtermékekre érkezetL kettő' a többire egy. A
képviselőtestület által létrehozottbizottság értékelteazajánlatokat, melyek értékelési
jegyzőkönyvei e jegyzőkönyv mellékletétképezik. Az értékelésijegyzőkönyvek alapján _
részletesen felolvassa - ismerteti a Bizottsági javaslatot.
1

Kérdés^hozzászőlás:

Pichler Józsefné: Kiegészítéskéntelmondja, hogy egyedül a tej- és tejtermékeknél volt két
ajánlat, de a Mizo árai olyan kedvezőek voltak, hogy azt kell elfogadni.

A Képviselotestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

hatfuozatothozta:

22/2005. űII.30.I ÖkKt határozűt

A Képviselőtestület

működő Napközi
otthonos Óvodai konyha élelmiszer beszerzésével
kapc s o lato s e gy szeru közb eszer zé s i e lj arás nyerte s
aj ánIattev ói az a|ábbiak:

o

a fenntartásában

hús- és huskészítménytermékkörben: Friss Koktél
Kft Veszprém,
pékárútermékkörben: Polus Coop RT Pannonbrot
Sütőüzeme Ajka,
mirelit készítményekbeszerzése termékkörben:
Halker Kft Balatonboglar,
tej_ és tejtermékek termékkörben: ÚjMizoTejtermékeket Gyéxtő, Forgalmazó és
Szolgáltató Rt,
termékkörben: Mecsek

ffi;:íi1;J::,nu.zer

Felelős : polgármest et, jegyző
Határidő: 2005. december 31.
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i.)

Polgrírmesteri Hivatal ny ílászátóinak felúj ításara teki pály ázat'

Pichler József poleármester: A Területfejlesztési Tanács által kiírt pályénat alapján javasolja a
teki-be beadni a Polgármesteri Hivatal nyílászárőinak felújítására a pályézatot.
A költségvetésben a saját rész már tervezve lett.
Kérdés.hozzászőlás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal,_ ellenszavazat nélkül _ az alábbi
haténozatothozta:
2312005. (III.30.)

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete elhatározza a
tulaj donát képező és fenntartásában működő Pol gármesteri
Hivatal épülete régi, rossz állapotú nyílászárőinak felújítását.

A felújítás teljes költsége:

1 '438.523.- Ft., melyből az
önkormányzat sqát fonásként 503.483.- Ft-ot biztosít. A
Veszprém Me gyei Területfej lesáési Tanácstó l támo gatásként
93 5.040.- Ft-ot pály étz meg.

Az önkormányzatasaját

forrást 212005. (II.16. Ötrt
a alatt bizto sítja.

rende l etéb en a Felhalm o zási kiadás ok 4. pontj

A Képvi s előte

sttil et felhatalmazza a p olgérme stert és a j e gy z(5t,
hogy a területi kiegyenlítéstszolgáló fejlesztési célúvissza nem
térítendőtiímogatás elnyerése érdekébena Veszprém Megyei
Terül etfej l e sáé s i Tanác snál p ály énatot nyúj tson b e.

Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: 2005. árpilis 25'

j.) KözösségiHaz
k.)

és fogorvosi rendelő kialakítására

teki pályázat

Pichler József polgiírmester: Javasolja a teki-be pályazatbeadását a közösségihaz és
fogorvosi rendelő kialakítása céljából. A saját erót a2005. évi költségvetésbén itt is szerepel,
a2006. évi ktiltségvetésérepedig kötelezettséget kell vállalni'
Kér dés" hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

hatánozatothozta:

8 igen szavazattal. - ellenszav azat nélki| _

az alábbi
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2ll200s. ([I.30.) ÖkKt hatarozat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatáxozza a
tulajdonát képező Úrkút, Rríkóczi u. 43. sz' alatti ingatlanát /volt
általanos iskola és hozzátartoző szo|gálati lakás/ közösségi
házzá és fo gorvosi rendelővé történő felúj ítását.

A felújításteljes költsége 28.935.981.- Ft.
Az önkormányzat saját forrásból

2005. évben 4.813.000.- Ft-ot,
2006. évben 2.420.995.- Ft'ot
biztosít _ a két évben összesen: 7.233.995.- Ft-ot -.
a területi
térítendő
nem
vissza
célú
fejlesztési
kiegyenlítéstszolgáló

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól

tiímogatása terhére

2005. évben 7.233.995.' Ft_ot'
2006. évben 14.467.99l.- Ft_ot
pályazmeg _ a két évben összesen: 2|.70|.986.- Ft-ot -'
ányzat a sqát forrást 2 l2OO 5 . (II 1 6.) Ötrt
rendel etéb en a F elhalm o zási kíadás ok 3 . p ontj a alatt bízto sit| a,

Az tinkorm

valamint a20O6. évi saját forrást azadott évi költségvetésében
biztosítja.

A Képviselőtestület

felhatalmaz za a polgármestert és a jegyzőt,

hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácsnál fenti
támogatást elnyerése érdekébenpá|yázatot nyújtson be'
Felelős : polgármest e1 jegyző
Hataridő: 2005' ápriIis 25.

1.

)

Településrendezési terv készítéséreteki

pálry

éaat'

Pichler József polgarmester: Javasolja a teleptilésrendezési tervre is beadni apályénatot a
ra.ptite.'*dézési terv elkészítésére.A kapott ára1án|attöbb mint 6 millió forint.
Kérdés.hozzászó\ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta'.

8

igen szavazattal, - ellenszvazat nélkül _ az a|ábbí

I6

2slz00s. űII.30.) ÖkKt haterozat
Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete elhatátozza a
község Településrendezési tervének elkészítését.
A településrendezési terv teljes költsóge: 6.5 43 .I25.- Ft.,
melyből az önkormányzat saját forrásként l.635.18L - Ft-ot
biztosít. A Veszprém Megyei Területfej lesztési Tanácstól
támogatásként 4.907 .344.- Ft-ot pályáz meg.
Az önkorm ány zat a saj át fonást a 200 5 . évi költségvetéséről
szólő 212005' ln)6.lÖtrt rendeletében a Felhalmozási
kiadások 1 . pontj a alapján biaosítj a.
A Képvi sel őte stület f elhatalmazza a p olgárme stert és a j e gy zőt,
hogy a területi kiegyenlítéstszolgáló fejlesáési célútámogatás
elnyerése érdekében a Veszprém Megyei Területfej lesztési
Tanácsnál pályázatot nyújtson be.
Felelős : polgármest et, jegyző
Hataridő: 2005. április 25.
m.)

Új trafóállomás körzet létesítése.
Előadó: Pichler József polgármester

/Írásos előterjesáést a képviselők el<ire megkapták./

Kérdés.hozzászólás:
Rostási Mária jegyző: l/ar akezdeti lépéseknélj elezte a polgármesternek, hogy az
önkormányzat széndéka szerint a jelzetthely környékén a tér kialakítása van folyamatba, és
nem tudni ez atrafőállomás mennyire fog illeszkedni a központi térbe. Viszont az is ismert'
hogy a községben a megépítésrekerülő ttafőállomás a Gubiczahegyen lakók megfelelő
vi llamo sen eryia ellátását szolgálná.

Pichler József polqármester: Eztmegis beszélte akérelmezóvel, ezért az állomás az ővoda
udvarába, közvetlenül a virágbolt m<igé kerülne, így nem lesz nagyon lathatő.
Laznikilr ígértealátványtervet is, de eddig még nem ktildte meg.
Mádlné Sas Anikó: Jelenleg ő sem tudja elképze|ni, milyen és mekkora ez az építmény,jó
lenne a látványtervet ismerni.

Kökönyei

Edit: Meg kell kérni a láwránytervet, csak utána kellene dönteni.

Pichler József poleiírmester: Megküldteti alátványervet a következő testületi ülésre.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 20.00 órakor berekesztette.

Pichler
Polgá

ffi'B

I

rk}^_' \J\Rostási Mátria
jegyzó

Qo

á

