Kiizségi Önkormúnyzat Képvis előtestülete
8409 Úrkút Rúkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
Szóm: 39-13 /2006.

JEGYZŐKÖNYV
Készült : Úrkút Közsé g Önkorman y zati Képvi selőtestülete 2OO 6 . november
29.-énn (szerdan) du. 17.00 őrukezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor alpolgármester

Dr. Dőczy Mariann
Farkas István
Imri Zoltán Géza
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Pichler Józsefné,
Zseb ehátry Károlyné képvi sel ők

Távolmradását bei elentette: Dr. Dőcry Mariann képviselő
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította,
hogy aziléshatározatképes, mert a Testület l0 taeJáből9 tőjelen van.
Ezután ismertette azrJl.és napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag_ 9 igen
szav azattal, - e l l en szav azat né lktil _ e l fo g adott.

NAPIREND:

1.) Úrkút Község Önkormányzat 2006.III. negyedévi
Kö ltségvetésérőlszóló táj ékoztatő .

Előadó: Rieger Tibor
A1polgármester
2

)

Úrktn Község Önkormá
koncepciója.

ny

Előadó: Rieger Tibor
Alpolgármester

zat 2007 . évi költségvetési

3.) Kommunális adó-rendelet módosítása.

Előadó: Rieger Tibor
alpolgármester
4.) Vegyes ügyek.
a.) Úrkut SK támogatas iránti kérelme.
b. ) Mozgókönyvtár
i szolgáltatá sról táj ékoztatő.
c.) Lakásvásarlásh oz tánnogatás kérése.

NAPIREI\D TÁRGYALÁSA ELŐTT.
A. ) Lej árt határi dej ű te sttil eti hatán ozatok végreh ajtásár ől.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés.hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet a Jelentést egyhangulag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkiil _ elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

NAPIREI\D: Úrkút Község Önkormányzat2O06.
Kö ltségvetésérőlszőIő

táj

ékortaó .

III. negyedévi

Előadó: Rieger Tibor
Alpolgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)
Kérdés,hozzászőIás:

Pichler Józsefné: A szöveges előterjesztésben az szerepel, hogy az összbevétel a
tervezettő| 8,42 Yo-kal elmarad? Ez mit jelent?

J

Rostrísi Mária js:gyző: A költségvetés _ amennyiben a III negyedév végéiga
teljesítésidőarányos, ha atervezetthez képest 75 oÁ-os a végrehajtás. Mivel a III.
negyedév végéignem teljesült a 75 oÁ-os végrehajtás, csak a 66,58 %o'os, így elmaradás 8,42 Yo.

Pichler Józsefné: Van olyan tétel, ami teljesült, van ahol túllépésvan, pl. a
dologi kiadásokon belül, de van megtakarítás is. Összességében a költségvetés
végrehajtása jó.
Rieger Tibor alpolgármester: Egyetért Pichler Józsefrré véleményével,és ezzel
egyidejűleg elmondja, hogy önkormányzati szinten a személyi kiadásoknál bér
és a bérjetlegii kiadási tételeknéljelentkezik nagyobb összegű megtakarítás.
Nagyobb összegű megtakarítás Altalanos IskolánáI - 2,6 millió forint - a
Polgármesteri HivatalnáI - 780 efft. -, de a többi szakfeladatnál is.
Az iskolanál azértvan ennyi bérmegtakaritás, mert a lemondott iskola igazgató
január őtatérypénzenYaÍ|,a Hivatalban pedig a2006 márciusától engedélyezett
plussz egy fő úgyintéző felvétele elhúzódott, majd felvételnéI6őrábankerült
alkalmazásra.
Összességében 3,6 millió forint. Javasolja ezt az összeget aközalkalmazottak és
a köúisztvi sel ők jutalmazására fordítani.
Pichler józsefné: A javaslattal egyet tud érteni, annáI is inkább, mivel a2007-es
évben az önkormányzati dolgozóknál előre Lélthatőlagnem lesz bérfejlesztés,
jutalom főleg nem.
Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Az a|polgármester által elmondottakhoz
hozzáfilzi,bogy bérmegtakarítás a pedagógusok túlóra elszámolása miatt is
alakult így,vagyis mivelheti két t6lőrát' ingyen végeznek.

Dr. Dóczy Mariann: A bérmegtakarítástki kell osztani?
Rostási Mária jeeyző: ".Kiosáani'' nem kell, csak lehet.
Farkas István: Ha nem lesz jutalomként kifizetve, akkor mi lesz a
megtakarítással.
Rostási Mária jegyző: Mivel a szeméIyi kiadások kiemelt e|őirányzatok, azokat
csak jogszabáLybanmeghatározottakszerintlehettúllépni,amennyiben
megtakarítás van, azt a következő évben az önkormányzat pénzmaradványátban
lehet elszámolni, ott aho l megtakarításként j elentk ezett.
Rieger Tibor alpolgármester: Figyelembe véve a következő év megszorító
intézkedéseit,javas olja az idei évben még a megtakarítás terhére a jutalom
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kifizetését,valamint a III. negyedévi költségvetésről szőIő tájékoztatő
elfogadását is.

A Képviselőtestület egyhangúlug _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkÍ'il_
az alábbi határ ozatot hozta:

64 t2006. (Xl.29

)

Ól<Kt határ ozat

A Képviselőtestület az önkorményzat2006. évi

költségvetésében a Személyi juttatások kiemelt
e\óirányzatán belül a bérmegtakarítás terhére össz
önkormány zati szinten a közalk almazottak,
koniszwiselők részére3573 elFt _ot biztosít
jutalmazás céljára.

Felelős: polgármester
Hatétridő azotrtal
Farkas István: A továbbiakban ő nem fogja tudni elfogadni,hogy az
önkormány zat feléIje tartaLékait.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz a|ábbi határ ozatot hozta:

A Képviselőtestület onkormányzat

a 2006. III.
negyedévi költségvetésének végrehajt ását I75. 8 86 e/Ft
kiadással ls 181.550 e/Ft bevétellel jóváhagyja.

Felelős : alpolgrármester
Határidő: 2006. december 31.
2. napirend: Úrkút Község Önkormányzat2007. évi költségvetési

koncepciója.
Előadó:

RiegerTibor alpolgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzászőIás:
Rieger Tibor alpolgármester:-A szöveges részben is leírásra került, hogy pontos
adatok még nincsenek, hiszen az állami költségvetéSi törvény-tewezetet most
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kezdte el'tárgya\n\ azországgyűlés is, ezért a koncepcióban szereplő adatok
nem abszolút pontosak. Elmondja, hogy a következő időszakban az
önkormányzatnáI elsőbbséget fog éLveznía Szennyvízbenlhánás, és ez mellett
csak azigazán fontos feladatok kerülhetnek tervezésre.

Karisztl Jánosné óvoda vezetője: Amennyiben az önkormányzatnaka 2007. évi
költségvetésében lehetőség \esz arra, hogy az á|ta\ukkért, a koncepcióban
,'...p1ő udvari játékokon kívül még a 3 bejárati ajtót ki lehetne cserélni, frítés
szempontj ából is megtakarítást lehetne elémi.

Dr. Dóc4v Mariann: Az orvosi rendelőből a következő évbenki fog költözni a
rogo*o', így arendelő teljes egészébenháziorvosi rendelőként működhet, el
le[et végeÁi azokata hiányossagokat, amit azÁNrsz e\őírt, és amiért csak
ideiglenós működési engedélyt kaphatott ahÍruiorvosi rendelő. Szeretné,ha a
2OO7 éviben nem is, de a 2008 évi költségvetésben mér szerepelne az átaIakítás
költsége.

Az

ázsia-diszkont felújításával amagarészérőI nem ért egyet,
mivelnagyon sokba kertilne, és nem tudja igazán érdemes lenne_e idősek
klubjáu|, vagy irodaként működtetni. Az őjavaslata az,hogy elsősorban az
kel| szem előtt tartani. Nyílván elővásárlási joga vaÍ\ a mostani
értéÉesítést
üzemeltetőnek, nem tudja, érdekli-e őt. Ha nem' úgy meg kell hirdetni.

Farkas István:

Rieeer Tibor alpolgármester: o is t'u;tit a javaslat felé, körül kelljárni a dolgot,
besiélni a mostani üzemeltetővel, és a költségvetési rendeletnél erről már
dönteni kell.

Pichler Józsefné: A maga részérőIaköltségvetési koncepciót el tudja fogadni,
annál is inkabb, mert a korábbi években mindig mínuszos volt, most még
gazdasági tartalék is van.

Lipp Józsefné: Ó is 3avas olja azelfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az alábbi hatát ozatot hozta:

66 t200 6. (XI.29 .\ ö|<Kt hatőr ozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtesttihete az
Önkormány zat 2007 . évi költségvetési koncepciój át
elfogadja.
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(A költségvetési koncepció szó szerinti szövege a
jegy zőkónyv mellékletét képezi.)

Felelős : alpolgármester
Hatátridő: 2007 . február

3.napirend

:

1

5.

Kommunális adó-rendelet módosítása.
Előadó: Rieger Tibor
Alpo1gármester

(A rendelet-tervezetet a képviselők előre, írásban megkapták.)
Kérdés.hozzászőlás:
Rostási Mrária jegyző: Azinfláciőnak megfelelően javasoltuk a rende1et
módosítását, ami azt jelenti, hogy évi 200.- Ft_al emelkedne a kommunális adó _
3600.- Ft-ról 3800.- Ft-ra.
Farkas István: A maga részéről fudja támogatni, főleg akkor, ha azadóbó1
megoldhatő az évi hiáromszori lomtalanítás, és az i|IegáIis szemétlerakások
felszámolása. Tudja, hogy ez utóbbit hossá távramegoldani sajnos nem
lehetséges, de meg kellkezdeni.
Rostási Mária jegyző: A 2006 évi költségvetésben is kétszeri lomtalanítás
szerepelt, és az illegális szemétlerakások felszámol ására300 e/FT * áfa, ez
utóbbi feladat nem kerüIt elvégzésre,így atervezettösszeg teljes egészében
rendelkezésre áll.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül _
az alábbi rende lete t ho úa:
12lz006. (xl..3o.) ÖxKt

r

A kommunális adóról szőIő
módosítása.

911995 . (IX.

1

8.) rendelet

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

4.

napirend: Vegyes ügyek.
a.) Úrkút SK támogatás iránti kérelme.

Előadó: Rieger Tibor
Alpo1gármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:
obermayer Miklós:Tájékoztatja aTestületet, hogy azÚrkit SK elnökségi ülést
tartott, a}rol a régi -Úrkútról már elköltozött, Vagy lemondott _ tagok helyett
újakat vá|asüott, többek között az önkormányzatrészérőI őt is. AZ SK

ElnökségéttájékoztattaarrőI,hogyazonkormányzathozbenyújtott
kérelmükhöz milyen elszámolást, vagy költségvetést kell adniuk.
Meg tudtaazt is, hogy jelenleg 80 elFt vanaz SK számlEán, és sok a

kiegyenlítetlen számlájuk is. Az önkormányzattől ígéretetkaptak arra is, hogy a
sportpályánlévő VODAFONE torony utánftzetett bérleti díj 50 oÁ-át ők fogiák
megkapni. Erre számitottak is, de egyszer Sem kapták még meg.
Rostási Mária jeeyző: A sportpálya az örtkormányzattulajdonában van' és az SK
térítésmentesenbasznáIja. A VODAFON az önkormányzattal kötött bérleti
szerződést, de sem a szerződésben és tudomása szerint szó sem esett arróI, hogy
a bérleti díj 50 yo-átmegkapja az SK. Enőlkülönben is a Képviselőtestületnek
kellett volna dönteni.
obermayer Miklós:

Az SK-nak

ezt Pichler József volt polgármester ígérte.

Pichler Józsefné: Az ígéreteketattól kell számon kérni, aki azokat tette.
Képviselőtestület semmiféle ígéretetnem teff. A 800 e/Ft_os rendkívüli
támogatást soknak tartja, a felét javasolja.

A

Farkas István: Az SK elszámolásában szerepel a sportöltözi5 feli$ítása, a
világítás kiépítése.Nyilván ehhez a tulajdonosnak hozzá kellett járulnia,
magáúőI az SK eztnemvégezhette volna el.
Véleménye szerint az önkormányzat komoly támogatást ad és adott az SK-nek,
így elvárhatja azt is, hogy pontos elszámolást adjon.
A javasolt 400 elFttámogatást_ amennyiben az önkormányzatnak lehetősége
van rá - ő is javasolja.
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A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,
az a|ábbi határ ozatot hozta:

otrt

_

ellenszavazatnélktil_

hatát

A Képviselőtestiilet azÚrkift SK részéreegyszeri
400.000.- Ft. összegű támogatást állapít meg' az
önkormány zat 20 0 6 . évi költsé gvetésébe n, a gazdasági
tartalék terhére.

alpolgármester
Határidő: azonna|

Felelős

b.)

Mozgókönyvtári

:

szolgá|tatásról táj ékoilatő .

'lu"ouffo:*ű*?:L,
(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,bozzászőlás:

Rieger Tibor alpolgármester: Az Új atlantisz Többcélú KistérségiTársulás
fe|adatvállalásai között szerepel a könyvtári ellátás is. Amennyiben a többcélú
kistérségitarsuláson belül legalább négy, nyilvános könyvtárralnem rendelkező,
könyvtári szolgáltató hely kialakításátbinosítő települési önkormányzattátsul,
illetve a ttibbcélúkistérségitársulás szerződést köt a szolgáltatóval, űgy az
államiköltségvetésből támogatás igényelhető,mozgókönyvtáranként 1300 e/Ft.
Eznemkis összeg, véleményeszerint Úrkútnak is csatlakozniakell. A Nagy
Lászlő Városi Könyvtár vállalná a szolgáItatói feladatok ellátását és vele kötne
az önkormányzat szerződést.Ellhezviszont a nyilvános könyvtári szolgáltatásról
le kell mondani.
Pichler Józsefné: Az elmondottak alapjánugyanilyen feltételekkel megmarad a
könyvtár, csak más neve lesz, és még az ütemterv szerint az I.300 e/Ft egy része
is a könyvtána fordítódik, az csakjó. Javasolja a csatlakozást.

Lipp Józsefné: Nem szabadkihagyni, ő is a csatlakozás mellett van.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül _
az alábbi határ ozatoÍ hozta:
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68/2006. (XI.29.)

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormán y zata a fenntart ásában
működő nyilvános Községi és Iskolai Könyvtári
feladatok ellátásátről2007. január I. napjátől nem
nyilvános könyvtár fenntartásával gondoskodik, hanem
az 1997. évi CXL. Törvény 64. $. (2) bekezdése
alap1án nyilvános könyvtári szolgáltatás
megrendeléséveltelj esíti kötelezettségeit.
A magasabb színtúkönyvtari ellátás bizosításának
érdekébenszolgáitatási szerződést az ajkai Nagy
Lászlő Városi Könyvtár és Szabadidő Központtal köti

meg.

Aszerződésmegkötésére,aláirásáraf elbatalmazza
Rieger Tibor alpolgármestert.
Felelős : alpolgármester
Határidő: 2006. december
c.

) Lakásvásárlásh oz támogatás kérése.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
Rieger Tibor alPolgármester szóbeli előterjeszésében elmondta, hogy Jank
Csaba és neje Urkút, Temető u. 10. sz. alatti lakósok lakásvásárlásltozkértek
kamatmentes vissza-fizetendő támogatást. A rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelnek, az önkormányzat2006. évi költségvetésében még rendelkezésre á11
100.000.- Ft, mivel a lakásvásárlók ennyi támogatásba szoktak részesülni.
Kérdés,bozzászőlás: Nem hangzott el.

A KépviselőtestÍ'ilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,
az alábbi határ ozatot hozta:

_

ellenszayazatnélkül

A Képviselőtestület Jank Csaba

és neje Urkút,

-

Temető u. 10. sz. alaIti lakósok részéte100.000.- Ft.
kamatmentes, visszatérítendő támogatátst állapít meg
az urkuti 320 hrsz-u lakőhán megvásárlása céljából.
A kérelmezők a helyi támogatást a Támogatási
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S

zerző dé sb en fo gla|tak alapj án tartoznak

visszafizetni.
Felelős : alpolgármester
Határidő: 2006. december 31.
d.) Közmeghallgatásról.

Rieger Tibor alpolgármester: Az önkormányzati törvény szerint előre
meghirdetett közmeghallgatást kell tartant, évente legalább egyszer. Az
önkormányzat munkatervében november hónapban szerepelt, azonban ez
elmaradt, javasolja 2006. december 20.-ándu. 16.00 órakor akozmeghallgatást
megtartani.
Kér dés, hozzászőIás: Nem hangzott

eL.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,
az alábbi

hatátr

- ellenszavazat

nélkül_

ozatot hozta:

4a
Önkorm ány zati Képvi s e őte stÍilete
2006. december 20.-ándu. 16.00 órai kezdettel
közme gh allgatást tart. A közme ghal g atás he lye :
Polgrírmesteri Hivatal _ tanácskozó terem.

Úrkut Kö

z s ég

1

1

Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzat2006. évi
gazdáLkodásáről és 2007. évi terveiről tájékoztatás.
- Tájékoilatő a község környezetvédelméről.
Felelős : alpolgármester
Határidő: 2006. december 20.

Több tárgy nem volt, az a\po\gármester azilést 20.00 órakor berekesztette.
Kmft.

t_T

Rieger Tibor
Alpolgrírmester

\\

Q€ ., L...tx \_a^ '
Rosiás-i IvÍária

jegyző

