Kiizségi Önkormányzat Képviselőtestülete
E8409 Úrkút, Rákóczi u.45. Es8/23j-003.

szám:li{

t2005.

Jegyzőkönvv
Készült: Úrkút Ktizség Önkormanyzati Képviselőtestülete 2OO5. november 7._én (hétÍőn)
Du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester,

Rieger Tibor alpolgármester,

|mtiZoltán képviselő,
Lipp Józsefné képviselő,
Lisáes Győző képviselő,
Pichler Józsefné képviselő,
Vassné Ba|ázs Györgyi képviselő'
Távolmaradását beielentette: Kökonyei Edit, Kocsó Jánosné, Mádlné Sas Anikó
képviselők.

Tanácskozási iogeal részt vesz: Rostási Máira jegyzó,

-

Szőke Ferencné védőnő
Lőrént György alezredes,
obermayer ottó körzeti megbizott

Pichler József polgármester koszöntötte a megjelent képviselőket és a sajtó képviselőjét.
Megállapította, hogy az ülés hatátrozatkepes, mert a Testület l0 tagjából 7 fo jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 7 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

NAPIREND :

1

.) Táj

ékoá atő a kÓrzeti megbízott rendőri tevékenységéről.

Előadó: obermayer Ottó körzeti megbízott
2.

)

Védőnői S zolgálat működésér őI tájékoztatő
Előadó: Szőke Ferencné védőnő

.

7\
2
3.) Vegyes ügyek.

a.) Észak-Balaton TérségRegionális Települési Szilrárdhulladék
Önkormanyzati Tarsulás megalakítása és feladatai.
Előadó: polgármester

b.) Bursa Hungarica pályéaatok elbírálása
Előadó: polgármester

c.) Címer készítésévelkapcsolatos tájékoáatás.
Előadó: Akvirál96 Kft

d.) Rádiófrekvenciás internet hozzáférésről előterjesáés.
Előadó: polgármester

NAPIR_END TÁRGYALÁSA ELoTT:

g)

Jelentés a lej árt határidej ű testületi határozatok végrehaj tásaról.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesáés

a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

7 igen szavazatta|, - ellenszavazat

nélkül_ a Jelentést, a

lejart hataridejű testül eti hatátrozatok végrehajtásáról elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

1. NAPIREND:

TájékozÍatő a körzeti megbízott rendőri tevékenységéről.

Előadó: obermayer ottó körzeti megbízott
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kétdés.hozzászőlás:
Pichler József polgármester: A Rákóczi utcában a parkolni tilos tábla ellenére is
rendszeresen, folyamatosan állnak ott autók.

J

obermayer ottó körzeti megbízott: : Ezeket a szabá|yalanságokat áItalrában az olÍ lakók

ffisenfigyelmeztetteaszabálysértőket,majdertkövetőenbírságol.A
fokozatosság elvét be kell tartani.

o mrír régen tanulta ugyan a Kreszt, de véleménye szerint ami
mind a gyalogosoknak,
Hő'ök
-abszolút szabáLytaIan, balesetveszéIyes
"l"É"i*r,
"t""
mindaz autósoknak

fueger Tibor alpoleármester:

a

Lipp Józsefné: Örvendetesnek tartja, hogy a brinügyi statisztika ilyen jól á11' de el kell
i', hogy sajnálatos alni azelmúlt hét végénttirtént az óvoda udvarában mind a
'"*d'"i"''t
felső óvodában, miná az alsőban. Az alsó óvodában azűjkerítés2-3 lécétrűglákki, a felső
óvodában pedig a gyerekek álta|készitett töklámpásokat törték szét.
Sajnálatos az is, rróÁv a Polgárőrség nem működik, mert ezeket a kisebb rongálásokat
megakadályozhatnák.

obermayer ottó körzeti megbízott: Nem szabad elfelejteni, hogy azővodamellett működik a
klub 2000 elnevezésri vendéglató egység, ahol hétvégéndiscok vannak és ebből kifolyólag
nagyobb a randalíro zás is. Sajnos mindenhol nem tud ott lenni. Ezért kellene a
ro1garorsegnek nagyobb szerepet vállalnia, illetve miÍködőképessé kellene tenni.
A Képviselőtestület által felvetetteknek utiína néz, és intézkedik.
Lórrínt György rendőr alezredes: Üdvözli a Képviselőtesttiletet.
A táÉk"'t"tó 9 hónapot ölelt fel 20O4-benés 2005 évben is. Az idei év első 9 hőnapjában4
köztertileti btincse|elimény történt, ami nem sok, figyelembe véve aztatény is' hogy Úrkút
községben átmenő forgalom van.
TudoÁása van róla, húv u Belfegorban újra beindul a disco. Ígéretet tesz arta, hogy eleinte
fo1yamatosan jonnek ellenőrizni, hogy a discosok érezzéka rendőri jelenlétet.
Nugy figyehót kell fordítani a családon belüli erőszak'rais. Ez irányulhat felnőtt vagy gyerek
eilen. e1eszámolási időszakon t6l, azelmúlt napokban sajnos történt egy ilyen is a község
területén. Ez azerőszak felnőtt ellen irrínyult és emberölési kísérletnekszámit.
A Polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, hogy a rendőr egyedül nem tud éjjel_nappal
szo|gí|atbalenni, rá kellene valahogy venni a polgarőrséget amegfelelő működésre. Itt kéfi a
Képviselőtestület segítségétis. Javasolja a polgarőrség vezetőjét meghívni,tájékoztatás adás

Képviselőtestületi ülésre'
is, hogy a körzeti megbízottterülete nemcsak Urkút község belteriilete, hanem a
arról
Beizél
hozzátartozó lakott külterület, Zsőftapuszta, valamint Kabhegy. A területéhezÍagy erdőség is
tartozik.Ez azértokozhat, okoz gondot, mert azúőbbi időben falopások is előfordulnak,
előfordultak. Jelenleg is folyik ilyen eljárás.

célj ából a

_
Pichler József polgármester: A falopásokat, illetve az erdőkben való motorozást amit
*pj"t"kb* meJiakban is lehet látni - a rendőrség hogy előzi meg. Szintén motorokkal?
"
Lóránt Gvörey alezredes: A Rendőrségnek sajnos a technikai eszközei még olyan fejlettek,
hogy annyi motoros rendőr legyen' min1amennyire szükség lenne'
Rieger Tibor alpolgármester: Minden évben a rendőr beszámolásakor elhangzik vgyanaz a
kérdés,most ő teszi fel: Mi van a kábítószerezéssel a településen?

4
lehet beszélni, és
Lóránt Györey alezeredes: Vannak olyan bűncselekmények, amelyekről
van amiről nem. Jelenleg ilyen a kábítószerezés'

szülőktől, hogy esetleg ilyet
obermayer ottó körzeti megbízott: Felé sem érkezettvisszajelzés
észrevettek volna gyermektikön..
színvonalas előadást
ImtíZoltán:Elmondja, hogy a obermayer ottó korzeti megbízottól
halhattak a tanulók atémával kapcsolatban'
óvodások is
Lipp Józsefné: Ó az óvodában dolgozik, és jónak tartan|,'ha mar az
;at'*.'k"d1*tnének _ játékos formatan -pl. egy rendórautóval. Lehetrre enől szó?
együtt megoldható'
Lóránt György alezredes: Egy nyílt nap keretében, pl. a hizoltósággal

Pichler József poleármester: Megköszöni

atájékoúatást és javasolja annak elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül

_ atájékoúatőt

elfogadta.

2.

napirend

:

Védőnői szolgálat múködésér őI tá4ékoztatő'
Előadó: Szőke Ferencné védőnő

frásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták')

Kérdés.hozzászólás:
ment
Lipp Józsefné: Örömét fejeziki, hogy azanyatejes táplálás napjainkban_pozitív.irányban
forma'
.lá' *y"kák is megértótték,'hogy a csecsámőn ek ez alegegészségesebbÍáplálkozási
mar azáItalános iskolás
Rieger Tíbor alpoleá;Tlester: ó v[Lont sajnálatosnaktartja,hogy
koru gyermekeknél is jellemző adohinyzás'
az általános iskola 6.
Szőke Ferencné védőnő: Elmondja, hogy a védőnőknek ktitelező

@károsságároteioaaasttartani.Eztőismegtartotta,éselrettentő
A tanulók körében e témával
fóliával illusztrálta irt,hogy mil|en karos ez az egészségre.
kapcsolatban nagyon sikeres rajzversenyt is hirdetett'
minta meghatároző'
Sajnos el kell *ó.'a*iu aztis,hogy u gyermek számár'aa családi
A másik elszomorító példa, u'gy*o.t'elbizása,túlsúlyossága.Ez otthoni mozgáshiányra
a tévénézés'
uta|, anahogy a gyermekek körében nagyon elterjedt a szétmítőgépezés,
Imri Zoltán: Vannak olyan gyerekek, akik elnövik a túlsúlyosságukat'
P

ichler

Jó

zs ef p

o l

gárme ster

: Kö szöni a táj éko ztatást'

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattaI,
elfogadta.

- ellenszavazat nélkül

_

atájékoztatást
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3.
a.)

napirend: Vegyes ügyek.

Észak-Balatoni TérségRegionális Települési Szilrárdhulladék ÖnkormányzatiTársulás
megalakítasa és feladatai.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás:
Rieger Tibor alpolgármester: A létszámarányossággal csak úgy tudna egyetérteni, ha pl. a
Balaton parti települések a nyári lakosságszám után fizetnének, mert akkor többen vannak és
így több a szemét is.
Vassné Balázs Györgyi: Ingatlanonként kellene ftzetni.
Rostási Mária jegyző: A hátz.tartási hulladék elszállításának költsége minden bizonnyal
ingatlanonként lesz meghatarozva. Az előtedesxésben meghatározot| összeg _ lakosság
arrínyában - a saját erő, amire apá|yénati támogatás miatt van sztikség.
Rieger Tibor alpolgármester: Javasolja a polgármesternek, hogy az áIta|a elmondottakat a
Tarsulási Tanácsnak tolmácsolj a.

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igenszavazatta|,

- ellenszavazat nélkül a következő

hatÍnozatothozta;

64l2005.(XI.7.) ÖkKt határozat

1.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi azon

szÍndékát, hogy a tagok személyében, a beruhizás helyszínének,
Európai Uniós támogatás
műszaki tartalmi, valamint
változások miatt az
időközben
bekövetkezett
feltételrendszerében
Észak-Balatoni TérségRegionális Települési Szilardhulladék
Keze l é si Konzorc ium me g sztiné s éhez hozzáj árul.

az

2.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az
Észak-Balatoni TérségRegionális Tetepülési Szilardhulladék

Kezelési Önkormányzati Tarsulási megállapodást, és csatlakozik
a társuláshoz'

a
J.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az,,Észak-

Balatoni TérségRegionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
rendszer''' projektre vonatkozó Európai Uniós Kohéziós Alap
támogatási kérelem benyújtását támogatja és jóváhagyja.

4.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és
elfogadja az Eszak-Balatoni TérségRegionális Települési
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Tarsulás Szervezeti és
Szi1ardhulladék Kezelési Önkorm tnyzati
Műkö dé s i S zab áIy zatát'

5.

kötelezettséget
Úrkút Község Önkormanyzat Képviselőtestülete
_a

vállal a támogatasi toreíemuen megjelölt önkormanyzatí

benházáspáIyénatikivitelezésiösszegéhezviszonyított_10oÁ

éves ütemezés szerinti
önrész biztosításara a projektben megiJ1olt
önrész értéke:5.847'000'_
J.,o.. *.gosztásban. Á teieptilésre eső
r't, Ár'e nelküli értékeket alapul véve'
6.

felhata1mazza
Úrkút Község Önkormanyzat Képviselőtestülete
gesztor
M'egyei Jogú Varos _9$g**yzatát' mint
v;il;
pályázatot az
á"ű;á"yrutíi, hogi az BM EU Önerő AlapSzilardhulladék
í*.r.-gd;oni TéríjgRegionális Települési Alap pályénat
Kezelési Rendszerre tenyri.|tanao Kohéziós
tartalmával*o,,o,pénzigyi-ésműszakitartalommal,fizetési
ütemezéssel nyújtsa be'

7. Úrkút Község

és
Önkormányzat KépviselőtestüIete megismerte
e.""r"ga;toni _ TérségRegionális- . Települési
Kezelési Önkormanyzati Tarsulás Tender

elfogadja az
Szilardhulladék

SzabáIyzatátésfe1hata]mazzaapolgármestertannakTársulási

ülésen történő elfo gadására'

Felelős: Pichler József polgármester
Hataridő: azonnal.

keretében kertilt sor, melyrol külön

j

egyzőkönyv készült'

Előadó: Polgármester

g)

kapcsolatos
Címerkészítéssel

táj ékoztatás'

Előadó: Németh Ferenc AkvirálKft ügyvezetője
a

a
kft ügyve zetőjét,hogy tájékoztassa a Testületet

címerkészítésrő1.

áItaIfővonalakban megadottak alapjan
Németh Ferenq ügwezető: A Képviselőtestület
végzeitő is azon kíviil, amit a
készítettékel Urkút Község címerének terveietet.Kutatásokat
megnézteu uoit urkúti üveggyfuban készült
jegyzőrendelkezérer. u".Ja:tott. Ennek rorvu*a"
a
a círrierben való felhasznáIáshoz'Eú'és
kelyhet, melynek *"ii"**uínagyon aka'ásak
jr.-faiupács mindegyik tervezetben fellelhető, azonban
bányászatrautaló karúit 1ámpát,-i1r.tu"

7

ő azék-kalapácsot

nem javasolja, a kehely mellé, mert címertani szempontból nem fogja

megállni a helyét, a törékeny üveg mellett.
KéJzítettekegy olyan tervezetetis, amely a grőf Zichy családra utal, akik hosszú időn
keresztül voltak a község urai, valamint a település nevére utaló kút szerepel még ezen a
tewezeten.

Lipp Józsefné: Neki személy szerint
a kehely ábrázolását.

a karbit lrímpás tervezet

szimpatikus, nagyon jónak tartja

Németh Ferenc: A kehelyen lévő motívumok mindegyikének jelképes jelentése is van,
k"'ö"r'.' 4á"fu' ak, ezértis emelte ki ezt arészt. A páva szétteútettfarktollai a mindenséget
szimbolizáI1ék.

Lisztes Győző: A karbit lámpa mar nem jellemző annyira a mangánbányászatramint az ék és
k"l"pá"'. A ianyucímerébinis az ék és a kalapács szerepel, eztfigye\embe kellene venni.
"
Rostasi Mríria jegyző: A címer a település egészére készül, véleménye szerint nem
szerint amangánérc banyaban is
-,lrrgy mi van abányacímerében. Tudomása
^"elr"rár*ó
kellett világítás, és ez hosszú évekig karbit lémpával' történt.
Pichler Józsefné: Neki is az akéttervezet tetszik' amelyben a hiírmas motívum van.
Rostási Mária jeevző: Kérdéskéntteszi fel, hogy a lektorátussalmÍtr csak egy címert lehet
véleményeztetni, vagy esetleg kettőt is?
Németh Ferenc ügyvezető: Lehet kettőt is vinni a lektorátus elé.

Pichler József polgármester: Javasolja a címertervezetekköztil a két harom motívumosat a
lektorátus elé vinni.
Pichler Józsefné: Javasolja a döntést a lektorátus véleményénekismeretében meghozni.

A Képvise|őtesttilet Pichler Józsefné javaslatat egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|,

'

eL|enszavazat nélkül - elfogadta.

c.)Rádiófrekvenciásinternethozzáf érésrőltájékoztatás'
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Pichler József polgrírmester szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy a Satel Kft-nek a
területén lenne sztiksége kb egy 1 m2 nagyságú területre, egy telefonoszlop
'po't|atyu
eihelyezése céljából. Javasolja ezt ateri\etet térítésmentesen a Satel rendelkezésére
bocsáitani.
Pichler Józsefné: Már a Vodafone berendezése is ott van a sportpályan elfér mellettiik még
egy oszlop. Biztosítani kell a település lakóinak, hogy választhassanak az
internetszol gáltatrísok közül.

8

Vassné Balazs Györeyi: Az ajánlatban van olyan, arri szétnára is elfogadható, de ezt végső
soron majd az internethasznáIő foga eldönteni, hogy melyik szolgáltatótól, milyen csomagot
vásiírol meg. A Testületnek csak a területről kell döntenie.

A Képviselőtestület egyhangúlag határozatothozta:

7 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkiil _ az alábbi

65/2005. (XI.7.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület hozzájárul

althoz, hogy a tulajdonában lévő Úrktti
37L btsz-u sportpálya elnevezésű ingatlanán a Satel Kft Nagyvázsony
részéreegy négyzetméter nagyságú területet biztosít - térítésmentesen,
hatétrozatlan ideig _ egy telefonoszlop elhelyezésére, mely lehetőséget

biztosít a rádiófrekvenciás intemet szolgáltatásra.
Felelős: polgármester
Hataridő: azotrtal

d.) Önkorm ényzati szintű bérmegtakarításról.
Rostási Mríria jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy önkormany zati szinten a
Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül lévő bérnél,,megtakarítás mutatkozik. A
bérmegtakarítás összege az össz önkormányzati bér egy hónapra eső cjsszegének 35 %o-a,
vagyi s a bérme gtak afitás sziíms zenís ítve 2 .220 e lF t.
Tájékoztatja arról is a Teshiletet, hogy a pedagógusok szeptember 1'-i béremeléséhezazállam
tiámogatást nyujtott és ez az összeg is szerepel a bérmegtakarításnál, mivel a béremeléstaz
önkormányzat saj át költségvetésében biztosította.
Kéri, hogy a bérmegtakarítás összegét - intézményi szinten - jutalomként biáosítsa az
önkormányzat.
Kérdés.hozzászólás:
Rieeert Tibor alpoleármester: Ez a35 %-os bérmegtakarítás elég soknak látszik.

Lipp Józsefné: Nem sok, ,n.n
dolgozó havi bérének35 %-áről van szó, ami annyit jelent,
ha egy dolgozó havi bruttó bére"gy
pl. l00 e/Ft, akkor 35 efft a a35 %o..
|mri Zoltén: A javaslattal egyetért.

A Képviselőtestület 6 igen szavazaÍta|, 1 ellenszavazatmellett az a|ábbihatározatothozta:
6612005. (XI.7.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület az Önkorményzat2005. évi költségvetésében a
Személyi juttatások kiemelt előkányzatan belül a bérmegtakarítás
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terhére össz önkormányzati
céIjára.

szinten 2.200 e/Ft-ot biztosít jutalmazás

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal

-

Lipp Józsefné képviselő: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a községben a
lanyok asszonyok részéretartott toma a tomacsamokban történik, ahol a szakember
díjan kívül, a csarnok bérleti díját is flrzetni kell. Ez hetente két alkalommal történik, és
így nagyon. Az község Egészségtervébenis szerepelt, de sajnos tétmogatást az
onkormanyzat nem nyert erre. Így kéri a Képviselőtestületet' hogy mentesítse a
résztvevőket a bérleti díj fizetése alól' Megjegyzimég, hogy jelenlegZí nő a
résztvevóje a tornának, és ez folyamatosan emelkedik.

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györgyi: o maximálisan támogatja' hogy ne kelljen bérleti dijatfizetnie a
nőknek. En azzal tétmasztja alá, hogy a község területén az önkormányzattő| tetemes
támogatast kap a labdarúgó csapat, a teke szakosztály, az Öregfiúk Egyesülete, az iskolai
kézilabda csapat, és még lehetne sorolni. Nok még soha nem kaptak semmiféle támogatást.
Imri Zoltan: A javaslattal ő is egyetért, és maximálisan támogatja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|,
hatÍnozatothoúa
ó712005. (XI.7.)

- ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület engedélyezi, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő tornacsarnokban a női torna hetente 2 alkalommal
bérleti díj fizetése nélkül, térítésmentesen történjen.

Felelős: polgármester
Hataridő folyamatos

Több targy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

Kmft.
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Rostási
" Maria
jegyző

