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Készült: ÚrkútKözségÖnkormrínyzatíKépviselőtestülete2}lO.marcius
9.-én (kedden) du. 17,00 őrai kezdettel megtartott rendes
ü1éséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgrírmester

Pichler Józsefné alpolgármester
Farkas Istviín,
Lipp Józsefné,
Vassné BaIáns Györgyi
Zsebehézy Karolyné képviselő
képviselők
Távolm aradás át bei elentette : D r. D ő czy Mariann, ImrÍ Zoltán, Li sztes Gy őző,
Ifi .obermayer Miklós képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

.
u'

"

Rieger Tibor poleármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 6 fii jelen van.

Eá követően ismertette

azilés

az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 6 igen

srarazattal,-ellenszavazatnélku|"roguaott.

NAPIREND:

1.)

Úrkút Község Önkormanyzat2009 évi költségvetésének módosítása _
rendelet-tervezet.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

2)

ÉtkezésitérítésidíjakÍól szőIő1l20l0. (I.27.) Ökkt rendelet módosítása _
rendelet-tervezet.
Előadó: Rostási Máría jegyző

3

.) T ájékoztatő a község közrendj érő1.

Előadó: Pintér Baláns körzeti megbízott
4.) Vegyes ügyek'
a.) Az önkormtínyzat2010. évi közbeszerzési terve.

Előadó Rieger Tibor polgiármester

b.)SzavazatszámláIőBizottságtagjainakmegválasztása.
Előadó: Rostási Mát'ra jegyző
)

"
d.

e.)

5'?'":::ffi

ni?ffi :xllLlHJí:l"k

e

lbírálás a

ss égi színtérmegLtatározása.
Előadó: Rostási i|ií;ériajegyző

) Közö

Úrkút SK kérelme.
Előadó: fueger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
1

.

stÍileti határ ozatok
Előadó : Rieger Tibor polgármester.

)

Je l enté s

a lej arÍ határidej ű

te

vé grehaj tásáró 1.

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet

a Jelentést egyhangúlag _ 6

igen szavazatta|. - ellenszavazat nélkül -

elfogadta.

-

I.NAPIREND:

.

Úrkút Község Önkormrínyzat2009 évi költségvetésének módosítása rendelet-tervezet.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^ hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _
rendeletet bozta:

6 igen szavazattal. - ellenszavazatnélklJl

- az alábbi

3/2010. CIil.l0.) ÖhKt rendelet

Úrkút Község Önkormany zat 2009' évi költségvetésének
módosítása.
(A rendelet sző szeinti szövege ajegyzőkonyv mellékletét
képezt.)

2.napirend: Étkezésitérítésidíjakról szőlőll20t0. (I.27.) Ökkt rendelet módosítása _
rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási

i|lf.ánia

jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kér dés. hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélki| - az alábbi

rendeletet hozta:

4/2010. 0II.10.)

Az

ÖkKt rendelet

étkezésitérítésidíjakról szőIő

ll20l0.

(I.27.) rendelet

módosítása.

(A rendelet szó szerinti sz<ivege a jegyzőkonyv mellékletét képezi.)
3.

napirend :

T

ájékoztatő a község közrendj éről.

Előadó: Pintér Balázs körzeti megbízott

(rásos előteqesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:

^
-

Lóriínd Györey r. alezredes a Városi Rendőrkapitányság részétőIköszönti a megjelenteket és
elnézéstkér az miatt, hogy Pintér Balánskorzetimegbízott az ülésen nem tud részt venni, de
egy benntlakásos továbbképzésen vesz részt.
A képviselőkrészére kiküldött előterjesaéshezhozzáf(ut,hogy azértlehetlátni a
különbséget a két körzeti megbízott munkája között. Igaz az is hogy, obermayer ottő az
utolsó évben, sokat volt tátppétuen, ami rányomtabélyegét a munkájára.Igaz, hogy a mostani
körzeti megbízott nem urkúti lakós, de azért sokat van ítt szolgálatban' vagy más rendőr van
itt. Lehet látni' hogy azittasvezetés miatti eljrárás a legmagasabb.
Minden évben elmondja, és most is megismétli, hogy nagyon jó lenne, ha a településen is
működtetni lehetne a Polgárőrséget.
A körzeti megbízott saját gépkocsiját használja, arrtewrytben az önkormányzatnakmódja van
rá, jó lenne, ha tudná támogatni.
Vassné Balázs Györgyi: Az előteqesztésből nem tudja kiolvasni, hogy olyan sok 1ett volna az
ittas vezetés. Hol van ezleírva?

Lóriínd György alezredes:
az íttas gépko c sive zetők.

A

szabálysértési' illetve a büntető feljelentések között

Vassné Balázs Györeyi: Az előter1esztésben szerepel az is, hogy a Vergával közös
vesz tészt a rendőrség . Ez a falopás vagy az erdei motorozás miatt történik.

Lóránd György alezredes: A Vergával közös
falopás miatt.

szerepelnek

akcióban

jénorozósthavi 30 őrábanlátnak e!, igazáből a

Farkas István: Nemcsak Vergás területen van lopás, máshol is' és van orvvadászat is.
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Lóránd GyÍirey: IgazábőInincs sok' talánazelmúlt évben egy orwadászattaI kapcsolatos
feljelentés volt.
Farkas István: Egy orwadászatmiatti feljelentésről biáosan tud.
Lóránd Gvörgy: Befejezésül elmondja, hogy a bűncselekmények szátmakapitánysági szinten
is csökken, pedig aúhitte,hogy a gazdaságiváIsághatásáraez emelkedni fog. Ami
emelkedett , az atu\qdon elleni szabálysértések száma, de ezek közül is legtöbb a20 elFt
alatti.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 6 igen szavazat, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:
l0/2010. 0II.9.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestiilet,,Úrkút község közbiztonsági
he|y zetér őI, a kö zbiztonság érdekében tett
intézkedéselaő l é s azzal kap c sol ato s feladatokró

I" szőIő

előterj esztést elfo gadta.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirend: Vegyes ügyek.

a.) Az önkormány zat 20 l 0 . évi kö zbe

sz er

zési terve.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

-

(rásos előterjesztést

_

Kérdés.hozzászólás:

a

képviselők előre megkaptak.)

Farkas István: A terv szerint 4közbeszerzési eljárása lesz az önkormányzatnak, és még nincs
me gj elö lve az Aj ka_Úrkút köztí v ízv ezeték h,lépités ével kap c so lato s kö zb e szerzé s.
fueger Tibor polgiírmester: A vizvezetékkiépítésévelkapcsolatos páIyánati eljarás II.
fordulója csak az év II. felében lesz, így szémítások szerint aközbeszerzés is csak 2011 évre
várható.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

6 igen szavazatÍal. - ellenszavazatnéIkú|_ az aláhbi

hatÍtrozatothozta:
1

1/2010. 0If.9.)

OkKt ha

Úrkút Község onkormányzati Képviselőtestülete Úrkút
Község Önkormrányzata20lO évi kozbeszerzési tervét _
mely a hatfuozat mellékletét képezi - elfogadja.
FeLhataImazzaapolgármestert és a jegyzót a sziikséges
intézkedések megtételére.
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Hataridő: 2010. április 1 5.
Felelős: Rieger Tibor polgármester, Rostási Mária jegyző

b.) S zav azatszámláIő

B

izottság

ta gj

ainak me gválasáás a.

Előadó: Rostási Márta jegyző

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

A Képviselőtestület egyhangúlag _

6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

határozatothozta:
1212010. űII.9.)

ÖkKt határozat

a SzavazatszámláIő
javaslatot,
1997.
évi C. törvény 23. $
eljárásról
szőIő
és azt aYáIasztási
Bizottság tagairatett
(1) szerint az alábbiak szerint elfogadta:

Úrkút Község onkormrányzatámak Képviselő-testülete megtargyalta

sZ AY AZATSZÁMLÁ

1.

Úrkút, Rákóczi u.42.- Általáoos Iskola

szavazőkőr

Tagok:

LÓ BIZorT SÁGI TAGoK

Vértes Miklósné Úrkút, Csokonai u. 8.
Lipp
Úrkút, Tizér u.3.
Úrkút, Béke u. 39.
Stáhl

Vencelné

Erzsébet

Póttagok:

JágerLászlőté
Fuit Csabáné

MádlIldikó

Úrkúto Május 1 tér - Régi Óvoda
(igazolással szav azők kij elölt szavazóköre

2. szavazőkőr

Pichler Judit Úrkút, Május 1 tér
Szőlősiné Holic| Virág Úrkút, Gubiczahegy u. 8.
}r/lező Jánosné Urkút, Május 1 tér 8.
Pichler Tibomé Úrkút, Sport u.26.
Pörzséné Szabó Andrea Úrkút, Rákóczi u.26.

KisebbségÍ választáson működő szavazőkör:
Tagok:

is)

Tenk Gyula Úrkirt,Mester u.38.
Strasszer Endre Urkút, orgona u.5.
Gubicza Jánosné Úrkút' Mester u.2.

Tagok:

Póttagok:

Úrkút, Sport u. 15.
Úrkút, Rózsa u. 9.
Úrkút, Rózsa u. 15.

Veisz

LászIő

Úrkúto Rákóczi u.42. (új iskola)

Urkút, Erdész u.

1.
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Póttagok:

Dukánné Reisinger Mária Úrkút, Erdő u. 8.
Zsamainé Hartmann Zsuzsanna Úrkút, Ko ssuth u. 26.
Keller LászlőnéÚrkút, Jókai u. 8.
Keller Józsefné Úrkút, Hősök u.25.
Tróbertné Klein BeátaÚrkút, Petőfi u. 11.
Hartmann Ferencné Úrkút, Sport u. 17.

Felhívja a polgármestert' hogy a megválasztotttagol<tól az esküt vegye ki.
Határidő: azowtal és folyamatos
Felelős: Rostási Mária jegyző, HVl-vezető, Rieger Tibor polgármester

c.) Közbes zerzési tanácsadói pályazatok elbírálása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőlás:
Rieger Tibor polgármester: Elmondja' hogy többszöri telefonos próbálkozásrasem tudott a
Réka-Ker Kft ügyvezetőjével beszélni, pedig azidő most nagyon sürgető, hogy minél előbb
el lehessen kezdeni akozbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokat. Javasolja a Réka-Kerrel az amúgy is lejárt szerződéstírásban is felmondani, és az Eufund Consultans Kft-t
megbízni.
Vassné Baliízs Györgvi: A polgármester által javasolt kft budapesti, van ennél közelebbi is,
illetve a másik kettő veszprémi, sokkal jobban elérhetők. EgyáItalánlehet tudni valamit róluk.
A veszprémiekről könnyebb információt kapni' mint a pestiről. Nehogy megint abba ahibába
esstink, mint a Réka-Ker-el' hogy nem ismerjtik, és nemvégzi el a feladatait.
Farkas István: Neki is a veszprémi szimpatikusabb, delátja,hogy azárai magasabbak.
lehet tudni róluk?

Mit

Rieger Tibor polgármester: Nem beszélve arról, hogy amennyit pl. a Veszprémber Zrtk&,
annyi pénz nincs is tervezve. Tudomása szerint mindharom cég ismert és jól dolgoznak.
Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy akozbeszerzési tanácsadó
kiválasáásához, a mérnök kiválasztásához, aprojektmenedzsment kiválasáás é1rroz a3 db
ajánlat bekérésúgy történt' hogy a,,legalacsonyabb áratpreferálja" azönkormányzat.
Vassné Balázs Gvörg}'i: Akkor nincs mit beszélni a budapesti cég adta az árra vonatkozőan a
legkisebb ajénlatot, akkor őt kell megbízni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az alabbi
határozatothozta:

7

13/2010. (III.9.)

A Képvi s el őte

ÖkKt határozat

stület Úrkút Köz

sé

g szetlrtyv izb ervhénás,

szennyvíztisáítás című KEOP - l .2.0 l 1 pály azat
közbeszerzési tanácsad áséra a Réka-Ker Kft-vel
kötött szerződés megszüntetéséhez hozzájárul, és
egyidejűleg e feladat elvégzéseérdekébena három
páIyaző közül a Budapesti Eufund Consultants Kft
pályánatátválasztja,melynekbruttóqánlatiara:
1.062.500.- Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Közö

égi színtét me ghatározása.
Előadó : Rostási Mátia jegyző
ss

Rostási Mária jeg}'ző: Tájékoztatőként elmondja, hogy a KözösségiHáznagytermébe
színpadi fiiggöny beszetzésérekészítpáIyánatot,melyhez szükséges _ fiiggetlenül attól, hogy
helyi rendeletben is meg vanhatározva a közösségi színtér_ testületi határozata közösségi
színtérmegj elölé séhez.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

6 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkÚJ_

14t

azalábbi

2010. fiII.9 .\ (j|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormrín yzati Képviselőtestülete
közösségi szinteréül az Úrktt, Rákóczi u. 43 . szám
alattlévó Közösségi házat jelöli ki.
Felelős: polgármest er, jegyző
Hatríridő: 2010. március 25.
d.) Úrkút SK kérelme.
Előadó: fueger Tibor polgiírmester

Rieeer Tibor poleíírmester szóbeli tájékoztatőjában elmondta, hogy azlJrkÍúSK meghívást

kapott Németországba július 28.-i indulással, amelyhez anyagitámogatást

kértekaz

önkormányzattő|.Időközben megérkezett azÚrkit SK. két tagsa, akiket felkér, hogy mondjrík
el, konkrétan mi is lesz ezarendezvény.
Józsa Balázs Úrkút SK. elnökségi tae: Köszcinti a Képviselőtestület tagsút,és felolvassa az
SK kérelmét_ mely kérelem a jegyzőkönyv mellékletétképezi-. A kérelemhez hozzá{azí,
hogy azutazási költségek 450 elFt-bakerülnek. Erre az összegre pályéuatotnyújtottak be a
Nemzeti Civil Alapítványhoz. Apá|yázat elbírálása folyamatban van. Nem tudjak, hogy
nyernek-e vagy sem. Ezértkéikazönkormányzatot, hogy amerrnyiben nem nyernek, ugy a
450 e/Ft-ot, amennyiben nyernek,így azt az összeget kiegészítvetiímogassa az önkormányzat
azutazási költséget.

Farkas Istviín: Ittazakérdés, hogy azönkormanyzatnakvan-e

jegyzótkérdezl

Rostási Maria jegyző:
jelenleg.

.
s'-

A

ennyi tartaléka. Erről a

2010. évi költségvetés gazdasági tartalékán 9

millió forint van

fueger Tibor polgármgster: Javasolja, hogy a testület egy elvi hatátozatothozzon, és
amennyiben nyert az Urkút SK apá|yánaton, úgy annak fiiggvényében járuljon hozzá az
önkormiínyzat azutazási költségekhez,hanem nyert úgy a teljes összeget biztosítsa a
gazdasági tartalék terhére.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

6 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az aléhbi

hatátrozatothozta:
15/2010. űII.9.)

okKt határozat

A Képviselőtestület

az Önkormányzat20lO. évi
költségveté sében az áItalénos gazdasági tartalék terhére

azÚrktt SK részéreaNCA-hoz beadott páLyázati
tiímogatás fiiggvényébena 450.000.- Ft utazási költséget
kiegészíti, amennyiben nem nyert úgy bíztosit1a a
450.000.- Ft. utazási költséget.
Felelős : polgármest er, jegyző
Hataridő: 2010.július 28.

Több tárgy nem volt, a polgármester azülést 19.00 órakor berekesztette.
kmft.

1L

]t-

fueger Tibor
polgármester

Qo a ,A*-- \q-.
I

Rostási Mária
jegyző

