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Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete.2ol0. november2jén
(kedden) au.-tz.oo órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Fülöp Zoltfutné polgármester
Somogyi Imrénéalpolgármester
Dr.Dőczy Mariann
Farkas István,
Lisáes Győző
NagY Szabina,
Pichler Józsefné képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mríria jegyző
hogy az ülés
Fülöp Zoltánné poleármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította,
h"tá."^tkéúÁerta TestüIet7 tagábólmind a7 főjelen van.

igen
ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag_7
szav azatta|,' el lenszavazat nélkül e lfo gadott'

EÍ követően

NAPIREND:

1.)

Helyi tinkormanyzati képviselők

és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

rendelet-tervezet.
Előadó

:

Fülöp Zo|tánnépolgármester

2.) Vegyes ügyek.

'

páIyázatok
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖnkormányzatiÖsztöndíj
elbírálása _ zárt ülés -.
Előadó: Fülöp Zo\tánné

polgármester

!

',""*,".:i;1"J'f i'"ffi l''nÍ[*YJá:í'"3xii.l3i*?1T'ffi f ,'.il",u,
és intézkedési terv.

Előadó : Rostási Mária jegyző
c.) Hauser Lajos Általanos iskola pedagógiai programjának módosítása
szakértő bevonása nélkül.
Előadó : Ftilöp ZoLtártné polgármester
irrínti kérelmet'
d.) Hause, ru;o' Áltuláno' lskolJfenymásoló gépvásarLása
Előadó : Fülöp Zoltánné polgtírmester
e.) Kolontás és Dóvecser te1epülések lakóinak megsegítése'
Előadó : Fülöp Zo\tánné pol gármester

f.)VadászokésBarátokEgyesülettámogatásikérelme.

Előadó : Fülöp Zoltáfi1ÍLé pol gármester
g.) Személyi juttatások megtakarításárőI.
Előadó: Rostási Mária jegyző

IYAPIREND TÁRGYALÁSA BLŐTT:

A.) Tájékoztatő akét testületi ülés közöttvégzettpolgrírmesteri feladatokról.
Előadó

:

Fülöp ZoltáÍűépolgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés-hozzászőlás:

Fülöp Zoltrírrné polgiírmester: Felolvassa _ a jegyzőkönyv mellékletétis képező - kiegészítést
a Polgármesteri Hivatal előtti árok befejezéséhez szükséges anyagok, munkadíjak költségéről.
Farkas Istvtín: Láthatő volt, hogy ilyen formában az étrok, illetve a parkosítás nem fog
megfelelő módon és ütemben elkészülni.

Pichler Józsefné: Mindenképp be kell feje:zni az árkot,mert így balesetveszélyes, főleg a
nyitott rész. Javasolja a Polgármesternek a műszaki munkálatokra tekintettel' hogy vegye
igénybe a két férfi képviselő _ Farkas Istviín és Lisáes Győzó _ segítségét.
Fülöp Zoltánné polgrírmester: A segítségnekmindenképp örü1 és igénybe is veszi, mivel a
műszaki munkálatokh oz tapasztalata m é g n inc s.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattaI,
tájékoztatőtelfogadta,ésazalábbihatározatothozta;
48 t

- ellenszavazatnéLkil _ a polgármesteri

2010. (XI.2.\ Ö|<Kt határ ozat

Úrkút Közsé g Önkormán y zata a 20 I O . évi költsé gveté si rendeletében
óvráhagyott által'íno s tartalékból 1 00 0. 000. - Ft átcsoportosítását
engedély ezi a Polgrármesteri Hivatal előtti árokrendszer munkálatainak
befqezéséhez.

j

.

Felkéri a jegyzót,hogy az eloirényzat-módosítás átvezetésérő| a
következő költségvetési rendelet-módosításnál gondoskodjon.
Felelős: polgármest er, jegyző
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA
i.nanirend: Helyi önkorményzatiképviselők
rendelet-tewezet.

és bizottsági tagok tiszteletdíjaról

Előadó

:

(rásos előterjesztést

Ftilöp
a

ZoltáÍ1Í:répol

gármester

képviselők előre megkapták.)

Kér dés. hozzászőIás:Nem

hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 ígen szavazattal. - ellenszavazat nélkíJl_ az aLábbí
rendeletet hozta:
7

/2010.

(XIII.I OkKt rendelet

Helyi tinkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjaról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletét
képezi.)
2.napriend: Vegyes ügyek.
a.

)

B ursa Hungaric a F el sőoktatás

ény zati Ö

sátindíj p ály étzatok

elbírálása.
Előadó : Fülöp Zo|tánÍLé po l gárme ster

(rásos előterjesztést

-

i Önkorm

a

képviselők előre megkaptak.)

E napirendi pont zártilés keretében került meg!árgyalásra, melyről külön
jegyzőkönyv készült.
b.) Belső Ellenőrzési Tiírsulás áIta| aNapközi otthonos Óvodában és a
Hauser Lajos Általános Iskolában megtartott ellenőrzésről szóló jelentés
és intézkedési terv.
Előadó : Rostási Mráría jegyző

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés. hozzászólás:

Fültip Zoltánné polgármester: A z ellenőrzési jegyzőkönyvekben foglaltakkal meg van
elégedve, a pénzügyi szabály zatok, az intézményi nyilvántartások rendben vannak. Az
íntézményekés a Hivatal közötti Megállapodás aktuális jogszabályoknak való megfelelés
érdekébena módosítás jegyző részéről folyamatban van. A jegyző az intézkedési tervet is
elkészítette a hibák helyreállítása érdekében.
Pichler Józsefné: Az ellenőrzési jegyzőkönyv alapjan jól figyelemmelkísérhető minden
ellenőrzött munkafolyamat. Az eIlenőrzés először Ieírja, hogyan kell elvégezni az adott
feladat, ha valami nem megfelelő úgy fe\tarja a hibát. Összességében az mondható el,hogy az
ellenőrzött tevékenység jogszabály szerint történt.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal,

- ellenszavazatnéLkuL

hatátrozatotltoúa

49 t 2010.

- az aIábbi

(Xl.2.\ o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában
működő Napközi otthonos Óvodában és a Hauser Lajos Általrínos
Iskolában a személyi juttatások tervezésénekés elszámolásanak
szabály szenisé gi ellenőrzéséről ké szült Jelentést és annak Intézkedési
tervét elfogadja.
Felelős: jegyző
Hataridő: 2010. december 15.

c.) Hauser Lajos Általrínos Iskola pedagógiai programjának módosítása
szakértő bevonása nélkül.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés"hozzászőIás:

Naey Szabina: Az iskola mikor adta be ezt akéretmet?
Rostási Mária jegyzo: A helyható ságiváIasztásokat megeLőzőutolsó testületi ülés
előtti órában. Akkor erTe nem lehetett felkészülni, az alakulő ülésen ez nem került
napirendre, azóta pedig ez az első testületi ülés.
Dr. Dóczy Mariann: Konkrétan mi a lényege az e|őterjesztésnek?
Rostási Mária jegyző: A Pedagógiai Program módosítása - szakértő bevonása nélkül _
annak érdekében,hogy az eddigi szöveges értékeléshelyett a hagyományos módszert,
vagyi s az o sztáLy ozást alkalmazhassák.

A KépviselőtestüIet egyhangúla g_ 7 igen szavazattal'
alábbibatározatothozta:
50/2010. (XI.2.)

- ellenszavazat nélkü l

-

az

ÖkKt határozat

Úrkút Község onkormrlnyzati Képviselőtestülete bozzá$áruL' hogy a
fenntartásában működő Hauser Lajos Altaliínos Iskola A közoktatásról
szőlő 1993. évi LXXIX. törvény módosításarólalkotott 2010. évi
LXK. törvény 2. $.-ával megállapított _ 70. $. (3) bekezdésében
foglaltak alapjén, a tanulók teljesítményéta20l0l201 1. tanév második
felétől (szöveges értékeléshelyett,) osztályzattal való minősítés,
értékelésérdekébenPedagógiai Programj uk at szakértó bevonása nélkül
módosítsiák.

Felelős: iskola igazgatőja
Hataridő: 2010. december 31.

c1.)

Hauser Lajos Általanos Iskola fénymásoló gép vásrírlása iránti kérelmet.
Előadó

:

Fülöp Zo|tánné polgármester

(Előterjesztést a képviselők előre írásban megkaptrák.)

Kérdés.hozzászőlás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy mindenképp
támogatjaaz iskola igazgatőjának kérését,azonbanmeggondolandó, hogy milyen
formában' milyen költséggel juthozzáaz önkormányzat, illetve az iskola a
fenymásolóhoz.Ezért szetzettbe ő is áraján|atot, nemcsak fénymásoló vásarlása
érdekében'hanem annak bérléséreis. Neki az avéLeménye' hogy a fénymásoló
bérlésenagyobb előnnyel jar, mint avásérlás. A bérléskiszámíthatóbb. jobb
konstrukció, ő mindenképp ezttámogatja. A jegyző az ajánlatok alapján - a döntés
megkönnyítése érdekében-számításokat is végzett a bérleti konstrukciókra.

Nagy Szabina: Az őmunkahelyén is most került vásarlasra egy nagyon modern
fenymásoló aminek aszewíz díja nagyon magas.
Rostási Mária jegvző: Az iskola igazgatőjának kéréséttolmácsolja' - mivelő jelenleg
csípőműtét utáni gyógykezelésen van' - hogy a fenymásoló vásárlás útján
történhessen. Ettől Íiiggetlenül az iskola is kért üzemeltetésre ajánlatot.
A Xerox 522 típusil multifunkciós gép egy évre a bérleti díja 148. 500.- Ft, 5 évre
742.500.- Ft, míg a másolati díj az évi 50000 db lapot figyelembe véve187 elFt, ez 5
évre 935.000 Ft, vagyis 5 év alatt összesen I.677 .500.- Ft
A Konica Minolta Bizhub 163.típusúfényrnásoló egyszeri díja 30.000.- Ft a másolati
díj 50000lapra l56.500.- Ft. ot évre összesen 812.500.- Ft.
Lisztes Győző: Kérdésaz,hogymennyi patron kell a Konicába, mert a leírtak a?apján
ez nincs benn a bérleti díjba.
Fülöp Zoltrínnépolgármester: Fénymásoló mindenképp kell az iskolának. Javasolja,
hogy a Testület bízzameg a polgármestert és a jegyzőt,hogy abeérkezett ajránlatokat a
bérletre vonatkozó ponto sítsák, és az önkormány zat r észére le gelőnyö sebb aj ánlatot
fogadják el, illetve a bérleti szerződést kössék meg.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal'
alábbi határ o zatot

- ellenszavazat nélkijl _ az

ho zta:

51/2010. (XI.2.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület

a Hasuer Lajos Általa''os Iskola tészéte
fénymásoló beszeruéséhez hozzáj áru|' az Önkorm ány zat 20 1 0. évi

költségvetésében az Általános Iskolai szakfeladaton tervezett dologi

kiadások terhére.
Felkéri a polgrírmestert és a jegyzőt, hogy a bérlésrevonatkozó
aJánlatok pontosítását követően a legelőnyösebbre vonatkozóan kössék
meg a szerződést.
Felelős : polg-ármest er, jegy ző
Hatríridő:

Kolontar és Devecser települések lakóinak megsegítése.

e.)

Előadó

:

Fülöp' Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igenszavazattal,
al ábbi határ o zatot hoúa:

-

ellenszavazatnéIkil_ az

Úrkút Község ÖnkormrínyzataDevecser város és Kolontrír község
baj baj utott lako sai r észére 220 .000 -220. 000. - Ft ö s szegű trámo gatast
biáo sít az önkorm ényzat 20 L 0 . évi költsé gvetésében szereplő
gazdasági tartal ék terhére.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hatríridő: azonnaL

f.) -Vadászok
Előadó

(rásos előterjesztést

a

:

és Barátok Egyesület támogatási kérelme.

Fülöp ZoItánné pol gármester

képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné poleármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy e témakörb en a jegyző
tájékoztattaarról, hogy az Egyesület kérelemben megjelölt tevékenységjogszeniségérő| az
önkormányzatnak ismerete nincs' ezért azthiteles engedélyekkel, iratokkal alá kell
támasztni.Ezértrövid úton _ telefonon keresztül _ szólt az Egyesület Elnökének, hogy a
kérelemben megjelölt kerítésés parképítés,szabadidőpark érvényesengedélyeit, szakhatósági
hozzájárulásait, á bérleti szerzíidést,stb a testületi ülés időpondáig nyújtsák be,
aIátátmasnásául annak, hogy az önkormányzat jogszeni tevékenységettámogat.
Az Egyesület általbemutatott iratok a kérelmet nem támasztottáka|á,így atámogatásra
vonatkozó j avaslatátkéri addig elnapolni, míg a jogszení állapotot nem bizonyítjrák.
Elmondja még, hogy amagarészérőlpozttívanértékeliaz Egyesület munkáját, amit a falu
érdekébenvégeztek.

Kétdés.bozzászőlás:

Pichlet Józsefné: Egyetért a polgiírmester szóbeli kiegészítésével.Véleményeszerint a jelzett
területektulajdonviszonyaisemttsztézottak.
Rostási Mária jegyző: A kérelembe megjelöIt 176l4hrsz-ú terület 2008. jaruár 1. napjától a
12012007. (XII.27 .) KvVM rendelet alapjén az őskarszt országos természetvédelmi oltalom
a\att áll,védett terület, kezeloje a Balatoni Nemzeti Parklgazgatóság, így az engedélyezési
eljárásban is ktizreműködik. Ilyen szakhatóságíhozzájétrulása sincs az Egyesületnek.
Farkas István: A terület vadászatijog tekintetében a Csinger-völgye Yadászati Trírsasághoz
tartozik, tudomása szerint az Egyesület tőlük sem kért semmiféle hozzájénulást.

Fülöp Zoltánné polgármester: Javasolja e napirendi pontot akkor felvenni ujra, amikor az
Egyesület bizonyítani tudj a, hogy tevékenységük j ogszerű.

A Képviselőtestület

javaslatát elfogadta.

egyhangúla g _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ a polgármester

g.) Személyi juttatások megtakarításátől.
Előadó

:

Rostási Mária jegyző

Roitási Mária jegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy azÖnkormányzat2}l}. évi
költségvetésében, a személyi juttatások kiemelt előkényzatná| I.716.000.- Ft. megtakarítás
keletkezett. Kéri a Képviselőtestületet, hogy járulj onhozzá ezen meglakarítás önkormányzati
dolgozók részérejuta\omként' meleg-étkezésiuta|vénykéntvaló kjfizetéséhez.
Kérdés.hozzászólás:
Farkas István: Miből és hol keletkezett ez a megtakarítás.

Rostási Mríria jegyző: Nagyobb részt avédőnői szolgá|atnál, mivel a költségvetési
készítésekormég nem lehetett pontosan tudni, hogy mennyilesz az új védőnő bére, ezért a
régi védőnő bérévellett tervezve, így 850 e/Ft itt a megtakarítás, azigazgatási szakfeladaton
pl a köztisztviselő helyettesítéséretewezettbér teljes egészében megmaradt, valamint a
költségtérítésnélés egyéb tewezett, de felnem használt céloknál400 e/Ft, az iskolában és az
óvodában is a túlóra, helyettesítési feladatokra,táppénzte tewezett összegből összesen 380
e/FT.
Pichler Józsefné: A 40 fő önko rmányzatidolgozót alapul véve egy főre átlagban bruttó 42.900
Ft jutna. A maga részérő| támogatni tudja a jegyző javaslatát,hisz ez nem nagy összeg, és a
meleg étkezésiutalványokná1-kedvezőbbek az adőzási szabályok is.
Farkas Istvrín: Ő is t'imogagaajavaslatot, de véleményeszerint, ha ez meleg étkezési
gy -<lnkormrányzatí dolgozóknak egyforma összeget kell adni.

"t"|"ilry;t

Fülöp Zoltánné polgiírmester: A differenciálás munkudő aúnyaban is elképzeLhető.

A Képviselőtestület

egyhangúla g _

7 igen

szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbí

hatátrozatothozta:
53/2010. (XI.2.)

ÖkKt határozat

A Képvi selőtestület

az Önkorm ényzat 20 I 0 . évi költségveté sében,
a szenrélyi juttatások kiemelt e|őirányzaton belül az L7I6.000.- Ft
megtakarítás önkormányzati dolgo zők kozötti kifi zetését j utalomként'
me l e g -étkezési utalviányo k formáj áb at ho zzáj árul.

Felelős : polgrírmest er, jegyző
Határidő: azonnal
Kérdések. bei elentések:

Somogyi Imréné:A volt benzinkút környékén, valamint a Rózsa utcában' ahol a Szalaiék is
laknak nincs közvilágítás. olyan sötét van' hogy a közlekedés véleménye szerint
balesetveszélyes is. Mit lehet ez ellen tenni.
Az általános iskolrísok nagy része az iskolával szemben t& áú' a főkcizlekedési úton az
iskolába. Eznagyonbalesetveszélyes. Több állampolgtír javasolta, hogy egy gyalogátkelőt
kellene felfesteni az iskola környékén, aní által a gyermek balesetveszély mentesebben
közlekedhetnének.
Pichler Józsefné: A gyalogátkelőhellyel kapcsolatb anv'á|aszoLva elmondj a,hogy ezzel
többször megpróbálkozott a korábbi Testület is, azonban azt aváIaszt kapta a
szakhatóságoktól, hogy zebrát azértnem lehet kialakítani, mert az iskolával szemben sehol
nincs járda.
Rostási Mríriajegyző: A benzinkút bezfuását követően többször is felmerült a jelzett szakasz
közvilágitása, azonban atervezés és a kivitelezés olyan kciltséges lett volna, hogy az
önkormányzat ezt nem tudta felvállalni. A Rózsa u. 1 1. sz. lakások előtti közvilágításról
eddig még nem volt szó. Aá javasolja' hogy a Hivatal a20II. évi költségvetés készítéseelőtt
szerezzeflbe mindkét részre vonatkozó álrajánlatot, ami alapjén a Testület el tudja dönteni,
hogy a kozvílágitás bővítés költségeit tudja-e fedeznl
Somoeyi Imréné:A válaszokat el tudja fogadni, kéri az áraján|atokbeszerzését a közvilágítás
bővítésérevonatkozóan.

Lisáes Győző: Kérdéskéntteszi fel, hogy az egyházi tulajdonban lévő temető ésravataloző
onkormány zati t|ilajdonba vétele holt tart.

Fülöp Zoltánné polgármester: A Plébanos úr kereste meg és elmondta, hogy a temető átvétele
folyamatban vaÍl, az előző polgiírmester átadta a temető fényképes sírkönyvét. A jegyzővel'
való megbeszélés során jutott tudomására, hogy a sírok megváltásiínak pontos időpontjaról,
pénzngyi teljesítésérőlnincs nyilvántartás, amely nélküla képviselőtesttilet nem tudja a
temetőt átvenni.
Farkas István: A nyilvantartások hllánya fontos kérdés,és ez miatt húzódik már hosszú ideje
az átvétel.

Pichler Józsefné: Valamilyen formában ert azügyet meg kell stirgetni. Véleménye szerint

meghívnt a
nincs is nyilvantart ás, ezértarra gondolt, hogy egy falugyű1és lere1Í9en
vagy
nyuglát'
szóló
lakosságot azzaI,hogy hozzékrnagPkkal a sírhely megváltásról
bizonylatot. Ez is egy kiindulási pont lenne'
n'.m mindenki őrzimeg
Rostási Mríria jegyző: Ez csak vitára,veszekedésre adna okot, mivel
tartaná, amennyiben
hosszú évekig u ny,rgtít, ha egyáltalán volt mit megőrimi. Megoldásnak
időpontjában minden sírhelyért
az önkorm ényzattulájdonába-kertil a temető, hogy azátvétel
_ összeget kellene ftzetni, egy bizonyos időpontig:kb2 vagy 5
egy bizonyo, - r'.*áugas
sírhelyek megváltási arát 5, 10,
évre szó1na és aztttiveio időponttdi kellene meghatározni a
'
tulajdonú lesz a temető'
t5, vagy 20 éwe.Elmondja un'i",amennyiben önkormányzati
rendeléiakotási kötelezettsége is van a Testületnek'

nagyon rossz állapotban,
Pichler Józsefné: Valamit lépni kell, mert főleg atavataLozó van
üljön össze és
.*tt *égy"*.k tart a falu iészéről.Javasolja, hogy a Plébanos ur és a Testület
_ eziggyel kapcsolatban'
beszé1jéimeg, mit lehet lépni - minél előbb

képviselőket, mit
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkeresi a Plébanos Urat és tájékortatjaa
tudott intézni.
Több targy nem volt, a polgrírme ster azülést 19.30 órakor berekesztette'
kmft.
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