Köa

ég! Ö n ko rmdny zat Képvis előtes

tiilete

8409 arkút Rókóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.

Szám:

187-9 /2010.

JEGYZOKONYV
Készült : Úrkút Közsé g onkormán y zati Képviselőtestülete 2 0 1 0. augusáus
3l .-én (kedden) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes
üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler J őzsefné alpol gármester
Dr. Dóczy Mariann
Farkas István,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Zsebeházy Károlyné
Vassné Ba|éns Györgyi
képviselők

Távolmaradását beielentette: Imri Zoltán és ifi.obermayer Miklós, képviselő
Tanácskozási ioggal rószt vesz: Rostási Márta jegyző
3. napirendi pontnál:

Karisál

Jránosné óvoda-vezető

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy azulés
határozatképes' mert a Testület 10 tagiából 8 fo jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét' melyet a Testület egyhangúlag _ 8 igen
szav azattal - el lenszavazat né lkül elfo gadott.

NAPIREND:

1.)

Úrkút Község Önkormrínyzat2}|O. évi költségvetésének
módosítása - rendelet- terv ezet.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
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Önkormán

y

zat 20 l 0 . I. felévi kö ltsó gveté s ének

Előadó: Rieger Tibor polgármester
3.)

Napközi otthonos Óvoda Nevelési programjanak elfogadása.
Előadó: Rieger Tibor polgiírmester

4.) Vegyes ügyek.
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a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorm ányzati Ösáöndíj
P áIy azati rendszerhe z v a|ő csatlakozás.
Előadó: fueger Tibor polgármester

b.) Észak-balatoni TérségRegionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormrínyzati T ársulás Társulási Megállapodásának és
Alapító okiratának módosítása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

c.) Előterj esáés ingatlan vásárlás

ara. (záú nlés)

Előadó: Rieger Tibor polgármester

d.) Keller Krisáian urkúti lakós külterületi ingatlan belterületbe vonás
iránti kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
e.) Előterj e sztés MTZ traktor vásárláséra.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
f.

)

Előterj e sztés önkorm ány zati bérlakásokba v ízór a szerelésére.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

a.) Jelentés a |ejárt hataridej ű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: fueger Tibor polgármester.

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászolás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangúlag

-

8

igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _

elfogadta.

1. NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat2010. évi költségvetésének
módosítása - rendelet-terv ezet.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászóIás:
Farkas István : Az óvodánál egy főre eső normatívát vissza kell fizetni. Nem érti miért'
ugyanis mindig azvar', hogy vissza kell utasítani egy párt gyerek felvételét,mert a létszám
telitett..
Rostási Mária jegyző:

Az

ővodában a felvehető gyermekek Iétszáma7s
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fő.Ezt a|étszélmot az

urkúti óvoda a nevelési év végéigtudja produkálni, ugyanis a beiratott gyermekek egy része
csak május június környékén tölti be a3. életévét,igy ezek a gyermekek a normatíva
igénylése szempontjából, ami december hónapban van nem számítanakbele.Ezért történt a
visszafizetés is.

A Kepviselőtestület egylrangúlag -

8 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

rendeletet hozta;

Okkt rendelet

6/2010. (IX.1.)

Úrkút Község Önkormány zata 2Ol0. évi
költségvetésének módosítása.
(A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

2.NAPIREND

:

Úrkút Közsé g Önkormán

y zat 20 I

O

. I.

féléviköltsé gvetésének

végrehajtása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné: Az általrános iskolában avilágitő testek bérleti díjáná| több a teljesítés,mint
az elolr ány zat. Ez ho gy lehetsé ges?
Rostási Mária jeeyző: Szerződés szerint teljesít az önkormányzat. Az iskolánál
könyveléstechnikai elírás történhetett. Ennek utánafognézn| és konigálásra kerül.
Farkas István: A gépjármű adó egyik helyen helyi adóként' másik helyen nem helyi adóként
szerepel.
Rostási Mária jeeyző: A gépjármű adó nemtartőzik a helyi adók körébe, ez I00 Yo-ban az
önkormány zat részéreátengedett központi adó.
Farkas István: A Hivatal előtti csapadékvízelvezető árokköltségei hogy alakulnak. Kérdezi
ezt azért, mert látja a munkafolyamatokat, és van olyan munkafolyamat is, ami nem szerepelt
a költségek között.

Rieeer Tibor polgármester: 100 e/Ft tarta\ék volt eredetileg is tewezve a felújítási
költségekben. Pl. a daruzás is + költség. Sajnos nem úgy mennek a munkálatok' ahogy
elterveáe. Majdnem folyamatosan esett az eső, ezért az árok mindig tele vanvízzel, az a
kézhasznűmunkavállaló' aki ezt a munkát el tudta volna végezni, máshol állt munkába.
Farkas István: A t<iréspontok betonozva lesznek?

Rieger Tibor polgármester: Mivel egyenes vonalban az énkot nem lehet megvalósítani, ezért3
töréspont lesz. Mind a három töréspontban egy akna kerülkialakításra, amely atisztítás
lehetőségét is szolgálja.
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Pichler Józsefné: Neki az is feltünt, hogy ahol avízeIvezető csövek vannak' az aparkolőhoz
és a járdához képest eléggémagas.
Rieger Tibor polgármester: A tervezetthez képest 2-3 cm-el magasabb. Úgy Ervezte, hogy
középen v ir ágláda lesz.
Pichler Józsefné: Mivel lesz lefedve az érol<rész?
Rieger Tibor polgármester: 1,5 m szélesen térkővel, és ahogy miár mondta a parkoló és a jarda
közötti részen virág lesz.
Pichler Józsefné: Így a parkoló kisebb lesz.
Farkas Istvrín: Nemcsak kisebb lesz, de csak ferdén lehet majd parkolni is.

fueeer Tibor polgármester: Ötletként merült fel, hogy a cső előtt egy hordalékfogót
készítstink'de ő ezt csak úgy tudja elképzelní,hogy a cső előtt egy rács kerüljön elhelyezésre
a hordalék megfogására, de ne legyen az árokaljánpangő víz.

Lisáes Győző: A rácsos megoldás jó? Véleményeszerint nagy esők után

a

hordalék

belemegy, fennakad.
fueger Tibor polgiírmester: A rácsot itgy képzeli el kialakítani, hogy az alső 10 cm-ben sűni
legyen a hordalék megfogásara, ft)lcltte pedig csak egy ritka rács a nagyobb eső esetén levő
fngak visszatartására, így az átok alján a víz elfolyhatna és a lerakódott hordalék kiszedhető.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkiI _ az alábbi

hatérozatothozta;

3
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0. (VIII.3 t.'| ÖkKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete az
Önkormán y zat 20 I 0 . I. félévitelj esített költsé gvetésé
1 18.309 e/Ft bevétellel
104.827 elFt kiadással
elfogadja.
Felelős : polgármest er jegy ző
Határidő: 2010' december 31.

3.NAPIREND: N apkozi otthonos Óvoda Nevelési programjának elfogadása.
Előadó

:

Rieger Tibor polgrírmester

firásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás:

o\-!*n"\{'}Í*
i;4',
'T-1i......,"",i.ti

Vassné Baliízs Györeyi: A szakértői véleményalapjan úgy értelmezi,hogy a német nyelvű
programrésztmagyarul is le kellett volna írni.

Karisztl Jánosné óvodavezető: Azt csak németül kellett írni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
hatánozatothozta:

8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

32l 2010. (Y|II. 31.\ számű határozat

z

Úrkút Község Öttkotmányzata a fenntartásában

működő

Napközi otthonos Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programját

jóvtáhagyja.

(A Nevelési Program sző szerinti

szövege

mellékletét képezi.)

e

jegyzők<inyv

Határidő: azowtal
Felelős: fueger Tibor polgármester
Karisál Jiínosnéóvodavezető

4.NAPIREND: Vegyes ügyek.
a.

)

Bursa Hungarica Fel sőoktatási Önkormán y zati Ö sztöndíj
ázatí rendszerhe z v alő csatlakozás.
Előadó: fueger Tibor polgármester
P ály

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

Képviselőtestület egyhangúlag _
hatérozatothoúa:

A

8 igen szavazattál, - elletszavazat nélkül _ az alábbi

33/2010. MIII.31.I okKt hatórozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete

aZ

oktatási és Kulturális Minisáériummal együttműködve
2010 évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormanyzati Ösáöndíjpályénatot a felsőoktatási
hallgatók száméra. A csatlakozási szándékról szőlő
Nyilatkozat aláitásátra felhatalmazza a polgármestert.
Megállapítja, hogy e pályénati rendszerben az a
szociálisan rászorult, akinek a családjában az egy főre
jutó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének (28.500.- Ft.) 200 oÁ-át, vagyis jelenleg az
57.000.- Ft-ot nem haladja meg.
Felelős : polgármest er, jegyző
Hatríridő: folyamatos
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g.) Észak-balatoni TérségRegionális Települési Szilrírdhulladékkeze l é si Önkormany zati T étr sulás Társulási Me gál l apo dás anak é s
Alapító okiratának módosítása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviseiők előre megkaptrík.)
Kérdés.hozzászőlás:
Lipp Józsefné: Mikor lesz valami a szelektív hulladékgytíjtésből?A szelektív hulladék gyújtő
kukák helye teljesen készen van?
Rieger Tibor polgiírmester: Aá a tájékoztatást kapta, hogy a próbatizem kb. október elején
fog indul el. Amíg a hulladékválogató el nem indul, nem lehet a szelektív hulladékgyűjtést
megoldani.

Lipp Józsefhé: A Napló maí száméhan írtak a hulladékgyűjtésről, és mivel később indul meg
aprőbainem, ezért a szemétszállítási díjba ezt kompenzálják.
Rieger Tibor polgármester: Igen, eztneki is így mondták.
Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

A

8 tgen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

34/2010. (VIII.3H ÖkKt hatórozat

Úrkút Közsé g Önkormány zatának Képviselő-testülete az
Észak-Balatoni TérségRegionális Települési

Szilardhulladék-kezelésiÖnkormányzati Tiársulás
Alapító okiratának és Trársulási Megállapodásrínak a
Társulási Tanács' 28l20l0 (VII. 15.) ÉgRszHr-rr
hatérozatával kezdemé ny ezett mó do sításait e l fo gadj a.

A

képviselő-testület felkéri a polgrírmestert, hogy az
gadó határ ozatot tartalmaző j e gyzőkönyvi kivonatot
a Társulásnak megküldj e.
A képvi s e l ő -te stül et f elhatalmazza a p olgárrne stert, ho gy
a módosításokat tartalmaző egységes szerkezetú Alapító
okiratot és Társulási Megállapodást aláírja.
e l

fo

Határidő :201 0. szeptember 20.
Felelős Rieger Tibor pol gármester
:

h.) Előterjesztés ingatlan vásárlásfua. _ Zártijlés, kiilön jegyzőkönywel.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

d.) Keller Krisztián úrkútilakós külterületi ingatlan belterÍiletbe vonás

iriínti kérelme.
Előadó : Rieger Tibor polgrírmester
(Irásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzésző|ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkil _ az
alábbi hatér ozatot hozta;
35/2010.

MIII3h

ÖkKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormányzata támogatja

Keller

Krisáián' Úrkút, Sport u.I2..... szám alatti lakos
0|4ll14 hrsz-u 3444 m2

tulajdonában állő Úrkút

nagyságú szántő elnevezésű és 0141/15 hrsz-u 2097 m2
nagyságú széntő elnevezésű ingatlanok belterületbe
csatolása tar gyában benyújtott kérelmét.

Úrkút Község Önkormrányzata a belterületbe csatolás
indokaként elfogadja a családi haz épitésénekcélját. A
terület területfelhasználási

célj a: kertvárosias lakóteriilet.

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy
kezdeményezze a Körzeti Földhivatalnál a beltertiletbe
csatolási el1ar: ás me gindítását.
Felelős: Polgármester
Határidő:hatátrozathozataltkövető8munkanap

-

Farkas lstván képviselő távozott az ülésről.
e.) Előterj

e

-

sztés MT Z traktor v ásárláséra.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(A képviselók az írásos előterjesztést előre megkapták.)
Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Ezattaktor bírni fogja astrapát?
Vassné Balázs Györgyi: Ha a traktor most megrendelésre kerül, még a tél beállta előtt
meg is jön?

Lisztes Győző: Hol lesz üárolva azűj

trak<tor?
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Lipp Józsefné: Nagyon fontos, hogy az új traktor tető alatt legyen.
Rieger Tibor polgármester: Amerrrryiben a Testület elfogadja ahatérozati javaslatot'
úgy megrendeli a traktort és 2-3 héten belül meg is érkezik. A tarolása miír nagyobb
gond. Az önkorményzatnak fedett helye nincs.

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igenszavazatta|,
al ább

i határ o zatot

-

ellenszavazatnélkil_ az

ho zta:

36/2010.

(VIII.3il ÖkKt hatúrozat

Úrkút Ktizség Önkormány zata a Contstar Kft-től vásiírol
egy MTZ 892.2 tratktort, valamint egy BP-2500-as
pótkocsit. A vásrírlás soriín a meglévő LTZ 60 AB
Tornado traktor beszrímításra kerül.
A vásárlásra az önkormányzat a20I0. évi
költségvetésében , a gazdasági tartalék terhére biáosítja
a 7.800.000.- Ft-ot.
Felelős

:

polgiírmester

Hatráridő: azonnal

f.)Előterj esáés önkorm ányzati bérlakásokb a vízőra szerelésére.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:

.
;

vassno galáZs

GYörg

i kerül ennyibe egy vízőrafelszerelésénél?

Rieger Tibor polgármester: 2-3lakásban 2 helyen jön fel a vízvezetékezeket át kell szerelni.
Csak a tervezési díj 30 e/Ft/lakás.
Pichler Józsefné: Szrímítlísaiszerint, az előterjesztéstalapjánegy lakásba avízorabeszerelés
80 e/Ft. Miért ilyen sürgető a beszerelés?
Rieger Tibor poleármester: A bérlők sajnos nem fizetik avizdt1at, amennyiben az orák
beszerlésre kerülnek' Írgy a DRV tőlük, közvetlenül tudja majd beszedni a díjat.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatátozatothozta:

3 7/20 1

0. (VIII.3 1.l

okKt határozat

Úrkút Ktizség Önkormany zata atulaj donában lévő
Csokonai u. 1. szám alatttalálható 5 db bérlakásban az
iv őviz almérők felszereltetését elvégezteti, melynek
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költsége 400.000.- Ft, amit az önkormányzat2Ol0. évi
költségvetésében gazdasági tartalék terhére biztosít.

Felelős: polgármester
Hatríridő: azotvtal
Pichler Józsefné: Mivel nem volt előterjesáés a polgrírmester két ülés között
munkájáról, ezért szeretné megtudni, hogy áll aszenrtyvízpályazat.

végzett

Rieeer Tibor polgiírmester: Sajnos a korábbiakhozviszonyítva semmi újat nem tud mondani,
ugyanis apályézat szóbeli érdeklődéséreelmondta a közreműködő hatóság, hogy a bíráIat
megtörtént, a döntés szeptember október környékén vérhatő.

Lipp Józsefné: Reményét fejezte ki, hogy apályázatnyertes lesz, mert kiil<inben a faluban
nagy lesz a felháborodás.
Több trírgy nem volt, a polgrírmester azülést 19.30 órakor berekesáette'
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fr;hvh"jegyző

Rieger Tibor
polgármester
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