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Köaégi Önkormúnyzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szdm: 89-192007.

JEGYZOKONYV

Készü lt : Úrkút Közsé g Önkormán y zati Képvi s előtestülete 20 07 . november
30.-án (pénteken) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Imri Zoltán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Vassné Balá.zs Györgyi
képvise1ők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó

Távolmaradását beielentette: Dr.Dőczy Mariann, Farkas István és Zsebeháv7,
Károlyné képviselők.

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az üIés határozatképes, mert a Testület 10 tag|ábóI7 főjelen van.

Eá követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag_7 '.' *

I g en s zav azattal, - e 1 1 en s z av azat néIkúl _ e 1 fo g adott.

NAPIREND: 1.) Úrkút Község Önkormányzat2}O8. évi költségvetési
koncepcója.

Előadó: polgármester
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2) ÚrktnKözség Önkormány zat 2007 . III. negyedévi költség_
vetésének végrehaj t ásár ől.

Előadó: polgármester

3.) Helyi adórendelet módosítása.

Előadó: polgármester

4. ) Hul ladékkeze 1 é si közszo 1 g áItatásr őI szőIő rende l et mó do sítása.

Előadó: polgármester

5.) Vegyes ügyek.
a.) Támogatás az Arany János Tehetséggondozó Programhoz.

Előadó: polgármester
b.) Belső ellenőrzési Társulás megszüntetése.

llőadó: polgármester
c.) Uj Atlantisz Többcélú Társulás Társulási

Megállapodásának módosítása
Előadó: polgármester

d.) Cserhalmi Erika lakásbérleti kérelme.
Előadó: polgármester

e.) Közmeghallgatásról.
Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELOTT:

a.) Jelentés a lejárt határidejű testületi ltatározatok végrehqtásárőI.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - a
Jelentést elfogadta.

b.) Tájékoúatő a két ülés közöttvégzett polgármesteri feladatokról.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)



Kér dés. hozzászőIás: Nem bangzott eI.

A Képviselőtestület a Tájékoilatőt egyhangúIug*1 igen szavazattal, -

e l l enszav azat néIkil el fo gadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

! NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat2OO8. évi költségvetési
koncepciója.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy több olyan áIlami
bevétel van, illetve lesz, melynek pontos összege még nem tudott, mivel a

költségvetéSi törvényt csak december közepe, vége felé fogia elfogadni az
or szággyúlés. A koncepció nál a hangsúly a beruházások, felúj ítások
me ghatálr o zás ánál v an.

Lipp Józsefné: A tornacsarnok felújításához a Polgármesteri Hivatal feletti
sportpálya felújítását, gondol itt főleg a kerítésre, avilágításra nem lehetne
hozzávennI?

Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Egyetért a képviselővel, és elmondja, hogy a
páIya nagyon balesetveszélyes a gyermekek számána is. Nincs megfelelő lépcső
sem.

ImriZoltán: Félő, hogy testnevelés órán ezértbaleset is előfordulhat.

Lipp Józsefné: Ez nemcsak testnevelés órán fordulhat elő, mivel a gyerekek
nagy részejó időben ott rugja alabdáL

Pichler Józsefné alpolgármester: Áttanulmány ozva a költségvetési koncepciót el
kell mondani, hogy a2007 és 2008 évi előirányzatokat összehasonlítva
emelkedést nem lát sehol, azintézmények azonos színvonalon dolgomak,
holott a gáz, energia, stb. költségek emelkednek. Mivel aközalkaImazottak és a

koztisztviselők bére több éve nem emelkedett ott ígazábőL a reálértéket
figyelembe véve csökkenéS Van.



Vassné Balázs Györgyi: Már többször elmondta, és véleménye szerint sürgető
szükség lenne a Belfegortól lefelé a Polgármesteri Hivatalig, de Iegalább az
iskoláig egy jánda kiépítése, és egy gyalogánkelőhely felfestése az iskola előtt.

Rigger Tibor polgármester: A Belfegortől az iskoláig a járdatervei készülnek az
Interregen belül, a gyalogátkelőhely felfestése kb egy millió forint.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi határ ozatot hozta:

Urkút Közs ég onkormán y zati Képvi s e lőte stül ete az
Önkormány zat 20 08 . évi kö ltsé gveté s i konc epci ój át
elfogadja.

Felelős : polgármester, j egyző
Határidő: 2008. február 1 5.

(A költségvetési koncepció szó szerinti szövege a
j egy zőkönyv mellékletét képezi. )

2. NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat2OO7. III. negyedévi költség-
vetésének végrehaj t ásár őI.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsené alpolgármester: A III. negyedévi költségvetés végrehajtása
véleménye szerint időarányos, jó ütemben folyik. Elfogadását javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazatta\, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi határ o zatot hozta:



66 l 2007 . (XI.30.\ Ö|<Kt határ ozat

Úrkút Község onkormány zati Képviselőtestü lete az
Önkormán yzat 2OO7. III. negyedévi költségvetésének
végrehajtását 167.294 eftt kiadással 184.299 eFt
bevétellel j őv áhagyj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2007 . december 3 1.

3. napirend: Helyi adórendelet módosítása.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:

Lipp Józsefné: A kommunális adőnáI a200.- Ft-ot emeléssel egyetért.
Megkérdezi, mentességet azidős, nyugdíjasoknak nem lehetne_e meghatározni.

Rostási Mária jegyző: Ahelyi adókról szőIő rendelet lehetővé teszia
kommunális adónál a különboző mentességek meghatározását. A mentességeket
év közben is meg lehet állapítani.

Rieger Tibor polgármester: Véleménye szerint az évi 4000.- Ft nem olyan
magas' és ha mentességet határozmeg az időseknek a Testület, úgy a
nagycsaládosok és egyéb rétegre is gondolni kell.

Lipp Józsefné: E'zigaz, így javasolja mentességek nélküli adóemelést.
Kérdésként teszi fel, hogy aziparuzési adót lehet-e emelni.

Rostási Mária jegyző: Az iparúzési adőnáL az adő évi mértéke az adőalap 2,0
oÁ-a, ennél magasabbat a törvény nem enged meg. Tájékoztatja arrő| a
Testületet, hogy ennél az adőnemnél a mentességek2007. december 31.-ig
szólnak, tehát 2008. január I. nap1átől a törvény,illetve a helyi rendelet alapján
hatályon kíVül helyeződnek.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszayazat nélkül az
alábbi rendeletet hoila



10/2007. (XII.3.) OkKt rendelete

A kommunális adóróI szolő 9lI995. (IX. 18.)
rendelet módosítása.

(A rendeletsző szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

4. napriend: Hulladékkezelési kózszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:

Rieger Tibor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy ez az
emelkedés a tavalyihoz képest 8 7o-os'

Lipp Józsefné: Ezt az emelkedést nem lehetne lefaragni?

Rieger Tibor polgármester: Az elmúlt évben is próbálta lecsökkentetni, de nem
volt partner ebben az Avar Kft.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, _ ellenszavazat nélkiil -
az a|ábbi rende 1 ete t hozta:

11/2007. (XIIS.) ÖkKt rendelet

A hulladékkezelési kózszolgáltatásról szőlő
I 412002. (KI. 1 9.) rendelet módos ítása.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

S.napirend: Vegyes ügyek.

a.) Támogatás azArany János Tehetséggondozó Programhoz.

Előadó: polgármester



(Irásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:

Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Az iskola két nagyon jó tanulőjárőIvan sző.
Szeretné, ha a Testület az elvi támo gatás mellett, anyagiakkal is támo gatná akét
diákot.

Pichler Józsefné: A javaslatban azvan)hogy szociális támogatást nyújt a
tanulónak a programban való részvétel idejére' 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra, havi 6000.- Ft-ot. Ez akét diákhátránvos helyzetű? Miben?

Rostási Mária jegyző: A programban olyan diákok jelentkezhetnek, akik
valamilyen ok miatt hátrány os helyzetűek..
Hátrányos helyzetű:
l.) a közoktatásról szóIő törvény szerint az, akita családi körülményei,
szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszere
gyermekvédelmi kedvezményre való j ogosultságát a jegyző megállap ította,
halmozott an hátr ányo s helyzetű, aki után rendszere S gyermekvé de lmi
kedvezményben részesülnek és a törvényes felügyeletet ellátó szülő legfeljebb
az iskola nyolcadik évfolyam án fol1natott tanulm ányait fejezte be, ez az említett
diákok egyikére sem vonatkozik,
2.) Az osztályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek

tartott tehetséges diák,, akinek ahátrényos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a
b enne r ejlő átlagon felül i kép e s s égeit kibontakoztathas sa.

Rieger Tibor polgármester: Véleménye szerint az elvitámogatás megadható,
azonban a települéSen Van több olyan középiskolai tanuló akire a szociális
alapon valő háltrányos helyzet egyértelműbb.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazatné|kül -
az alábbi határ ozatot hozta:

67 /2007 . (XII.30.\ o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtesttilete
b enffi tj a p ály ázatát a Hátr ányo s He lyz etű Tanul ó k
Arany János Tehetséggondozó Programj ában v aIő
részvételre.
Támogatja, hogy
a.) Wolszt Bence (an. Kiss Amália)
b.) Gunkl Viktor (an.Strifler Dóra)
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Úrkút község képviseletében résztvegyen a Hátrányos
HeIy zetíj Tanul ók Arany Jáno s Tehets é g gondozó
P,rogramjában. 

..
Urkút Község onkormányzata csak elviekben
támogatja a tanulót, anyagitámogatást jelenleg nem
tud nyújtani neki.
Felkéri a polgármestert, hogy apályázatot a
határ ozattal együtt hatátridőr e a kiv áIasilott
kozoktatási intézménybe küldj e meg.

Határidő: 2007. december 10.
Felelős: polgármester

b. )B első ellenőrzési társulás megszünteté séről.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptákO

Kérdés,hozzászőIás:

Vassné Balázs Györgyi: Mi ennek a lényege?

Rostási Mária jegyző: A lényeEdZ, hogy Nyirád gesztorságávaI a belső
ellenőrzési társulás meg kell szüntetni, mert ha változatlan formában műkodne
tovább a társulásban résávevő önkormányzatoknak saját költségvetésük terhére
hozzá kellene járulni a fenntartási' működtetési költségekhez. Azonban,ha a
többcélú társuláson belül működne a belső ellenőrzés, a normatívák
magasabbak,és ez fedezné a belső ellenőrzés költségeit.

Pichler Józsefné: Ezértkell módosítani azŰi Atlantiszt Többcélú Társulás
Társulási Megállapodását.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül*
az alábbi határ ozatot hozta:

Úrkút Község Önkormány zata kifejezi abbéIi
szándékéú., hogy a 2006. január 3 1 .-én 3 8

önkormán y zat képvi sel őte stül ete áItal l étrehozott
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_ Nyirád Község Önkormányzatgesáorsá gával
mííködő - Belső ellenőrzési társulás tagsai
sorából 2007. december 3l. nap1ával kiválik,
i l l etve a Társul ás me gszünteteté s éhe z hozzáj áru!.
Felelős : polgárme ster, j egy ző
Határidő: 2007 . december 5.

c.) Új Atlantisz Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
(belső ellenőrzés)

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkaptákO

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül _
az alábbi határ ozatot horta:

69/2007. (XI.30.| Ö|<Kt határozat

Úrkút Község Önkormányzati
Képviselőtestülete az Ú: Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítását az
előterjesztés 1. számu mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja
azzal, hogy a belső ellenőrzési feladatok
elléÍására vonatkozó rendelkezések
2008. januát 1. napjától lépnek
hatályba.
Felelős: Polgármester
Határidő azonnal

d.)Cserhalmi Erika lakásbérleti kérelme.

Előadó: polgármester

Tróbertné Klein Beáta isk. igl A döntésh ozatali eljárás előtt e napirendi ponttal
kapcsolatban szót kér.
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Rieger Tibor polgármester: Hozzájárul.

Tróbertné Klein Beáta isk. ig=-Tudott dolog, hogy Cserhalmi Erika az\skoIa
udvarában lévő önkormányzati lakásban lakik, és azis, hogy létszámleépítés
miatt az iskolában megszünt a közalkalmazottijogviszonya. Négy haví
végkielégítést kapott, azonbarl' munkaügyi bírósághoz fordult a 8 havi
végkielégítés miatt, melyet a Bíróság I. fokon elutasított.
Haragszik az egészNevelő Testületre. Február óta folyamatosan megnehezítí
élettársával együtt a pedagógusok, és a többi alkalmazott éIetét. Sértegeti a
pedagógusokat, feléjük,,köpköd''.
Az áItala elmondottak alap1án kéri a Testületet, hogy ne járuljonhozzá a további
itt lakáshoz.

Molnárné Titscher Marianna isk. ig.helyettes: Mindenről írásos feljegyzés
készült, az állapot tovább már nem tarthatő. Javasolja a Testületn ek az egész
iskolai AlkaImazotti közösség nevében a kérelemben foglaltak elutasítását.

Vassné Balázs Gvörg}ri: Megdöbbenését fejeziki az eIhangzottak miatt. Kérdezi
a jelenlévő igazgatőtól, hogy ezt jeIezték-e az önkormányzat felé?

Tróbertné Klein Beáta isk. ig. Igen.

Rieger Tibor polgármester: Azigazgatő tavaszkörnyékén szólt e témával
kapcsolatban, de azőtanem. Úgy gondolta, ezmegszünt.

Rostási Mária jeg)iző: Neki is jelezte azigazgató asszony az elmond,ottak egy
részét, és neki az voIt a véleménye már akkor is, hogy ezt sző nélkül nem lehet
hagyni, feljelentést kell tenni.

Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Meg is kereste a körzeti megbízottat, aki art
mondta, hogy ez aZ ügy, amennyiben nincs tanu, elég sokáig el húzo dhat a
kihallgatások miatt .Itt azt is figyelembe vette, hogy a pedagógusok, ha folyon
kihallgatásra járnak, azokat helyettesíteni kell, és így ez a költségvetést is
befolyásoIja.

Lisztes Győző: Az elhangzottak az ő számára olyan súlyosak, hogy a feljelentést
már meg kellett volna tenni.

obermayer Miklós: Az elmondottak alapján a döntés egyszerű, nem is kell
tovább titrgyalni róla. Ki kellköltözniük.
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Vassné Balázs Györgyi: Neki azvoIt a szándéka,hogy mivel az
önkormányzatnak nincs szüksége jelenleg a jelzettIakásra, direkt jó, ha télen
lakják, mert így frítve van, és nem romlIkaz áIlaga. Ó a kérelemnek ez alap1án
helyt adott volna, de most váItozott ahelyzet.

Píchler Józsefné: o is igy volt vele, mint Vassné.

Tróbertné Klein Beáta isk. ig. Az egésztanári kar nevében kéri, hogy ne
hosszabbítsa meg a lakásbérleti szerződést az önkormányzat.

Rostási Mária jegyző: Cserhalmi Erika lakásbérleti jogviszonya addig tartott,
mig az úrkuti általános iskolában a közalka\mazottij ogvi szonya fennál It. Az
ezután következő időszakban a lakás jogcím nélkül hasznáIőja, Így a jogosult
részére, vagyis az önkormányzatnaklakáshasználati díjat köteles fizetni, mely a
lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg. A jogszab ály azt is kimondja,
hogy a jogcím nélküli használatkezdetétől számítottkét hónap elteltével a
használati díj emelhető'
A továbbiakban tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, amennyiben a jogcím
nélküli lakáshasznáIő felszőIításra adott időpontban nem hagyj a eI alakást,
akkor előbb közigazgatási eljárás keretében kell a hatósági eljárást a lakás
kiürítésére vonatko zóan lefolytatni' ahol az úgyíntézési határidőt, a fellebbezési
hxáridőt beszámítva biáos hogy 4 hónapnál hosszabb ideig fog tartani, és ezt
követően még a bírósági utat is igénybe veheti a jogcím nélküli lakáshasznáIő.

Pichler Józsefné: Eznyibánazt jelenti, hogy ismerve azilyeneseteket, esetleg
évekig is elhúzódhat az eljárás.

Rieger Tibor polgármester: Félő, amennyiben negatív döntés születik a
kérelmező részére, ugy a jegyző által elmondottakat ki is fogja hasznáIni. és nem
fog április végén elköltözni.

obermaver Miklós: Javasolja, hogy január 5.-ig költözzonkí.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatta\, - ellenszavazatnélkül az
al ábbi határ o zatot hozta:

7012007. (XI.30.\ o|<Kt határozat

A Képviselőtestület Cserhalmi Erika jogcím
nélküli lakáshasználó Úrkút, Rákóczi u. 42. sz.
alatti lakós kérelmét elutasítja azzal, hogy 2008.
januátr 5.-ik napj áig az általahasznáIt lakást
hagyja el, hogy az iskola dolgozói megfelelő
körülmények között dolgoáassanak .
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

e. )Közmeghallgatásról.

fueqer Tibor polgármester: Az önkormányzati törvény szerint előre
meghirdetett közmeghallgatást kell tartari, évente legalább egyszer. Az
önkormányzatmurtkatervében november hón apban szerepelt, azonban ez
elmaradt, javasolja 2007. december 18.-án du. 16.00 órakor a közmeghallgatást
megtartani.

Kér dés. bozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi hatétr ozatot ho zta:

7 I l 2OO7 . (.XI.3 0 .) oL<l{t határozat

u.t,it Község Önkormány zati Képviselőtestü \ete 2007 .

december 18.-án du. 16.00 órai kezdettel
közme gh allgatás tart. A kö zme ghal 1 g atás he lye :

Polgármesteri Hivat al _ tanácskozó terem.
Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzat2OO7. évi
gazdálkodásárőI és 2008. évi terveiről szóló
té$ékoilatás. _ tájékoztatő a község
környezetvédelmére.
Előadó: polgármester
2.)Yegyes ügyek.

Felelős Polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester azúlést20.00 órakor berekesztette.

kmft.

QO a\c-x.\--c.^
Rostási Mária

jegyző
RiegerTibor


