Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
EÚrkút, Rákóczi u. 45. 888/230-003.
Szám: t9-u2004.

Jegyzőkönvv
Készült: Úrkút Község ÖnkormanyzatiKépviselőtesttilete}}}4. februar l3.'ar. lpérrteken/
Du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester

ImríZoltán,
Kocsó Jánosné,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Gyóző,
Mádlné Sas Anikó'
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor,
Vassné Balé.zs Györgyi képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Máriajegyző,
Czir áky Károlyné i skola igazgatőj a,
Karisztl Jánosné mb óvodavezető.
Pichler József polgármeter köszöntött a megjelent képviselőket és megállapította, hogy az
ülés hatarozatképes, mert a Testület mind a 10 tagja jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 10 igen
szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

Napirend:

1./

Úrkút község Önkormrínyzat2}}4. évi költségvetése _ rendelet_tervezet'
Előadó: polgiírmester

2

.

l Közoktatási

Inté zkedé si

terv

fe

lülvi

zs gál ata.

Előadó: polgármester
3./

Vegyes ügyek.
a./

ISPA Hulladékke zelési Rendszenől'
Előadó: polgármester

Napirend tárgYalása előtt:
a./ Jelentés a |ejárthatáridejű

testületi hatirozatokvégrehajtásríról.

Előadó: polgármester

Pichler József poleármester alqárthatáridejű testületi határozatokvégrehajtástnől az alábbi
szóbeli előterj esxést tette
:

2l20O4. lI.3O.l ÖkKthatarozat: AzÚj Atlantisz TérségiFejlesztési Tiirsuláshoz aközmunka
páIyazathozva|ő csatlakozás miatt a hatérozatkivonatát a Hivatal megküldte.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag * 10 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül _

a szóbeli

Jelentést elfogadta.

Napirend tárwalása:

1.

napirend: Úrkút Község Önkormányzat2}}4. évi költségvetése - rendelet-tervezet'
Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostási Maria j eeyző : Hangsúlyo zza, ho gy az Önkorm ány zat 2004 évi költségvetésében a
az e\őző évipénzmaradvány _ 40 millió forint - szerepel, apénzmaradvány terhére év
közbeni kötelezettség vállalás így nem lehetséges'
A helyi adók közül az iparuzési adót pontosan tervezni nem lehet, de a korábbi évektől
eltérően az idei kciltségvetési évre nem ,'alu1teÍvezés'' történt, így a korábbi évekhez hasonló
plussz bevétel itt sem lesz.
Hangsúlyozzamég,hogy a rendelet-tervezetben az önkorményzatok által támogatottak köre is
szűkült' és amennyiben a tervezet elfogadásra kerül, úgy nem lesz mód rendkívüli és plussz
támogatási igények kielé gítésére.
Az <jnkormányzatintézményei múkodtetésénekszintentartása a cél, a takarékos gazdálkodás
szem előtt tartásával.

Kérdés.hozzászólás:

Kökönyei Edit: Azővodábanelegendő leszazóvoda 50 éves jubileumaratervezett 150 e/Ft?
Nem érti miért lehetett az iskolanak reprezentáciőratewezni egy bizonyos összeget minden
évben, az ővodánakpedig nem. Kínos volt, amikor szakmai tanácskozás volt az óvodában és
az óvőnőnek saját pénzéből kellett pl' a kávét kifizetnie.
Pichler József polgármester: A z ővodaiSzülő Munkaközösség intézetthozzáírásbeli
kérelmet, és kért támogatást az ővodaijubileumi iinnepség megtartására.
Rostási Mária jegyző:
költségvetésbe'

Az

ővodavezető szánításai alapján került ez az osszeg a

a

J

A rendelet-tervezet _ amennyiben elfogadásra kerül a Testtilet áItaI _ nem fogja lehetővé
temi az iskolában' illetőleg az ővodábanmúködő szewezetektérnogatását, így pl' a Szülői
Munkaközösség támogatását sem. A költségvetési rendelet-tervezetbe ezértis nem kerültek
bele a különböZő

alapítványok támogatási kérelmei.

Vassné Balazs Györevi: Egyetért és érti a célját. Nem érti viszont a rendelet-tewezet
mellékletét képező térítésidíjakat. Ugyanis az önkormányzati dolgozó egyszer arezsi költség
felétfizet, ami kedvezmény, aztánmégkapja a munkahelyi étkeztetéstigénybe vevő a
természetbeni étkezésikedvezménYt, a 6000.- Ft-ot. Ezt dupla kedvezmény.
Rostási Mária jegyző: A fenntartó állapitjameg az étkezésinyersanyagnormát és a fizetendő
rezsi költséget. A rezsi költségen is lehetváltoztatni. Amennyiben így marad, a dolgozó
igénybe veheti ehhez a természetbeni étkezésikedvezményt, a havi 6000.- Ft-ot, ha ezt az
tinkormányzatrcndeletében jóvríhagyja.Itt kivételt képeznek aköztisztviselők, mivel
számukra aköztisztviselői törvény alapján alanyi jogon jrár.

Lipp Józsefné: Nem érti a Pénzügyi Bizottság véleményétanemzetiségi pótlékról. Nekik _
az ővődai dolgozóknak - a Közalka|mazotti Szabályzatuk'hoz kell alkalmazkodniuk, és az
lehetőséget ad 42 Yr-os nemzetiségi pótlékra. Miért téma ez minden évben a költségvetés
targyalásakor
Rostási Mária ieeyző:' A KözalkaÍmazottiSzabályzatot a munkáltató köti a
munkavállalókkal, de figyelembe kell venni aSzabáIyzat készítésekor,módosításakor az adotl.
év költségvetési rendeletében meghaténozottakat, és annak megfelelően kell módosítani a
SzabáIyzatokat.
Vassné Balázs Györgyi: A Pénzügyi Bizottság igazságtalanrtaktartja,hogy az
önkormányzatnak két intézménye van és az egyikben a nemzetiségi pótlék 42 yo, mig a
másikban, az iskolábarr 30 %.

Kökönvei

Edit: Mennyi a megtakarítás, ha a pótlékalap 30 %-át kapja a 3 óvónő? Pár ezer

forint.

Lipp Józsefné: Javasolja, legyen az iskolában is 42

%o,

hiszen így sem magas ez az összeg.

Cziráky Károlyné iskola igazeató: Haanemzetiségi pótlék a maximum \ewrc az iskolában'
iqy azösszes többi pótlék, főleg az osztályfőnöki pótlék is a maximumon kellene hogy
legyen.

Pichler József polgármester: Szavazásrateszi akérdést.Aki a Pénzugyi Bizottság javaslatával
egyet ért annak tekintetében, hogy az ővodában is 30 % legyen a nemzetiségi pótlék' mirÍ" az
iskolában, az most szav azzon.

A Képviselőtestület 7 igen,1 nem és2tartozkodő szavazatta| szavazta meg, hogy az
óvodában is a pótlékalap 30 oÁ-alegyen a nemzetiségi pótlék.

oÁ-os bérfejlesztésévelkapcsolatban
Vassné Balázs Györgyi: Az önkormányzatí dolgozók 6
az avéIeménye,hogy az mindaddig ne kerüljön kifizetésre, amíg az á||an általi végső döntés
nem történik meg, és akkor is csak azidei évre, vagyishatározott idejű bérfejlesztés legyen.
Nem vállalhatja az önkormányzat azt, hogy a következő évben is fizesse a bért és jarulékait'

4
amikor már tudott dolog' hogy olyan kiadása |esz az önkormányzatnak,
pályéaat, melyre több mint 5 millió forintot kellfizetnie'

mint pl. az ISPA

Rostási Mríria jegvző: Nem tartja valószinünek, hogy az állam tudna adni az önkormányzati
dolgozóknak 6 Yo-os bérfejlesztést, ahhoz pl. a koztisztviselői törvényt is módosítani kellene.
A köztisztviselőknek törvénymódosítás nélkül bérfejlesztésnem adható, ezértis szólúgy a
rendelet-tervezet,hogy aköztiszwiselőknek a 6 Yo-os bérfejlesztésnek megfelelő jutalom
lenne.
Vassné Baliízs Györeyi: Az önkormányzati dolgozók bérfejlesztéséreszánt összeg
céltartalékbakeriiljön, akoztisúviselői jutalommal együtt. Május végéigbiáosan születik
ilyen, vagy olyan döntés ezért a teljes összeget céltartalékbakell helyezni.

Pichler József polgármester: Felhívja a Testület figyelmét, hogy a sportkör kérelmét
megküldte a képviselőknek. 3 millió forintot kérnek, amiből 1.600 e/Ft lett tervezve.
Rostási Maria jegyző: Az l.600 e/Ft támogatásra van tervezve, 800 elFt a sportöltöZő
felúj ításara, és a tavalyi évben a sikeres pá|yazat 250 elFt, amelyet az idei évben kap meg az
eIt$ításétra.
önkormanyzat,szinténsportöltöZőf

Lisztes Győző: A foci csapat nagy része ajkai, úÍkútinincs is, vagy taIán I-2 fo.Ilyen erővel
az egészpénztoda lehet adni az ajkaiaknak.
Mádlné Sas Anikó: Nem az önkormányzat
feladata annak a fenntartása, működtetése.

a|apitotta a foci csapatot akkor miértlenne az ő

Vassné Balázs gYörgyi: Ismeri minden képviselő a költségvetést, szigorúan be kell tartarti,
takarékosan keIl gazdáIkodni. Örutni kell, hogy egy egyensúlyban lévő költségvetéssel
kezdhet az önko rmány zat. EIf o gadásra j avas o lj a.

Pichler József polgármester: Most ő sem javasolja a több támogatást, legyen ennyi elég.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
rendeletet hozta:

1/2004. /II.14./

ÖkKt rendelet

Úrkút Község Önkormány zata 20O 4 . évi költsé gveté se.

iA rendelet szó szerinti szövege

a jegyzókonyv mellékletét

képezi.l

2.

napirend: Közoktatási Intézkedésiterv felülvizsgálata.
Előadó

:

polgiírmester.

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv

képezi.l
Kérdés.hozzászólás:

mellékletétis

Czirákv Karolvné iskolaigazeató: Az e|őterjesztésben szereplő tanulói létszétm az október 31.
i állapotot tükrözi, azőta 1 fővel emelkedett a tanulói létszáma.
Szeretné tájékoztatni a Testiiletet anól is, hogy a Mangán Kft által a szakképzési pénzből
2003 évben 775 elFt, míg a 2004-es évben 725 elFt jut az iskolának'
Tqékoztatja arról is a Testületet, hogy ebben a tanévben két 8. osztáIy fog kimenni' és
szeretnék, ba a35 fős első osztályosokat2 tanulőcsoportra lehetne osztani. Ez elsősorban a
gyermekek érdekébenlenne jó' mert kisebb csoportban többet lehet veliik foglalkozni.
Rostási Mríria jegyző: Március 31-ig kell meghatározni a fenntartőnak az óvődábart és az
iskolában indítható csoportok számát, így ez_ fenti időpontig _ a képviselőtestületi ülésen
napirendre kerül.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
határozatothozta:

4/2004. /11.13./ OkKt hatdrozat

A Képviselőtestület

közoktatási Intézkedési terv
felülvizsgáIatárőI szóló előterj esztést v áltoztatás nélkül
elfogadja.
a

Felelős' Polgármester
Határidő:2006'január

3.
a./

napirend: Vegyes ügyek.

ISPA Hulladékkezelési rendszerről.
Előadó: polgármester

Pichler József polgármester : Az ISPA hulladékkezelésirendszerrel kapcsolatos ügyiratokat
és a mellékleteit másolatban megktildte a képviselőknek. Yáltozás az|esz, hogy a projekt
megvalósítása érdekébena konzorcium Közhasznú Tarsaságot hoz létre.
A projekt megvalósításához szükséges lakosságszám-arányos |}Yo-nyi önrészt aKözhasznu
Tarsaság száÁárakell majd befizetni és a 2005 évi költségvetésben tervezni. Ez Úrkút
vonatkozásában áfá-val együtt 6.007 elFt. Az idei év költségvetésében miír szerepe| a2003
kapcsolatos, mely L825 elFt.
és2OO4 évi költség, amely tagdíjat, és apályázat előkészítésével
Kérdés^hozzászőlás:
Vassné Balazs Gvörgyi: Ez azt jelenti, hogy a 2005-ös költségvetési év miár ezze| 6 milliós
kötelezettségvállalással indul azcinkormanyzatrészéről. Nem győzi hangsúlyozni a takarékos
gazdálkodást.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igenszavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az aIábbi

határozatotbozta'.

5/2004. /II.13./

okKt határozat

Úrkút Kö zs é g Önko rmány zat mínt az Észak-bal ato ni Térs é g
Szilard Hulladék Kezelési Rendszer konzorcium tagsa, az
érvénybenlévő konzorciális megállapodásnak megfelelően
v áIlalja, ho gy a pá|y azat előkészítése é s sikere érdekében
előzeiesen felmertilt, lakos ságsziím arányo san ráe ső költségeket
agesztorVeszprémiönkormányzatszámátamegtéritiaz
alábbiak szerint:
évre esedékes 14. sz. melléklet/ 2003. évi összes
kö lts é gekre 26 4 .8 | 9 - F t l áfát tartalmazza/ ö ssze get az

1) A 2003

.

I 12004. lL28. l Konzorciumi határozatban foglaltaknak
me gfelelőe n 2O0 4 . március 20 -ig elszámolás alapj án a
g.úo' Veszprém Megyei Jogú Varos Önkormányzata
szénnára megtéríti.
2) A2OO4. évre esedékes l4.sz.me11éklet/ 2004- évi összes
költsé gekre 1 5 60. 1 66. - F t l áfá-t tartalmazzal a 2 l 200 4 .
gfe l elő en
l I.28 l Konzorcium i határ ozatban fo gl altaknak me
két egyenlő részletben 2004. május 30-ig és 2004.
szeptember 30-ig elszámolás alapjan a gesztor Veszprém
Megyei Jo gú Város önkormány zúa számára megtéríti'
3) Úrkut önkórmány zat minÍ az Észak-bal atoni Térs é g S zi l árd
Hulladék Kezelési Rendszer konzorciuma taga, az
érvénybenlévő konzorciális megállapodásnak megfelelően a
páIy ázat me gvaló sítása érdekében á|tala vál l alt l 4 . sz'
melléklet/ 10 % önrészt 6.006.850.- Ft 2005-ben a
.

.

konzorcium rendelkezésérebocsátj

a.

Hataridő: 1) pontra 2004. március 20.
2) pontra 2004. május 30. és 2004' szeptember 30.
3) pontra 2005.
Felelős: polgármester

b./

Közos helyi hulladékgazdálkodási terv készíttetés'

el kell
Pichler József polgármester t ájékoztatjaa Testtiletet, hogy minden önkormányzatnak
és
gesztor
szerepét
a
ké*ít."i" h.lyi H"ttua"t guiaarcoaá'i tervét. Ajka Város felvállalta
" tarsktizséggelógyüttes helyi hulladékgazdálkodási terv készítését.
javasolja 39
az egy iakosra jutó tervezési költség 80_100 Ft körüli összeg.
Az e!ózetesszámításofá
^d^
Ez amár elfogadott költségvetésben szerepel is. Javasolja a csatlakozást'

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

az aIábbi
A Képvise1őtestület egyhangúlag _ 10 ígen szavazatta|,- ellenszavazat nélkül hatétrozatothozta:

I

f,

íl

1

6/2004.

/II.B./ ÖkKt hatdrozat

A Képviselőtestület
közös

hozzá1áru| Ajka varos gesztorságával a

helyi hulladékgazdálkodási terv elkészíttetéséhez.

polgármeste t, jegyző
Hatíridő: februrír 28, és folyamatos.

Felelős

:

Több targy nem volt, a polgármester azülést 19.00 órakor berekesztette.

ffi%

'.1l

ír/a'o lpJ-. $owr.Rostási Maria
jegyző

