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Szúm: 14-I5/2005.

Jegvzőkönvv
Késziik: Úrkút Község Önkormányzatl,Képviselőtestülete 2005. november 30.-án (szerdan)
Du' 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester
Kökönyei Edit képviselő,
Kocsó Jánosné képviselő,
Lipp Józsefné képviselő,
Lisztes Győző képviselő,
Pichler Józsefné képviselő,
Vassné Ba\ázs Györgyi képviselő.
T dv o lmar

a

d ds tÍt b e i e l e n t e tt e

: Ftie ger Tib or alpol gárme ster,
Mádlné Sas Anikó képviselő,

ImriZoltén képviselő.

Tandcskozdsi ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző'
Czir áky Károlyné iskola igazgatőj a,
Karisztl Jánosné óvoda v ezetője,
obermayer ottó körzeti megbízott.

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 7 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag*7 igen
szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ elfogadott'

Napirentl:1.) Úrkút Község Önkorrnányzat2}}S' évi költségvetésének módosítása

-

rendelet-tervezet -.

Előadó: polgármester

2.) Helyi adó-rendelet módosítása _ rendelet-tervezet.
Előadó: polgárnrester

3.) Úrkút Kozség Önkormány zat 2OO5'
Vé grehaj tásáról táj éko ztatás'

IiI'

ne

gyedéves koltségvetésének

Előadó: polgármester
gvetési koncepci
4.) Úrkút Kö zsé g Önkormány zat 200 6 . évi kö lts é

ój

a'

Előadó: polgármester
5

.

) Úrkút Kö

zsé g

Önkormány zat Bunrne gelőzésíés Kozbiztonsági

Koncepciója.
Előadó: polgármester

6.) Vegyes ügyek.
a.) Kozség címer tervéről'

A') Jelentés a

lej árt hataridej ű te stül eti határ ozatok vé grehaj

tásáról'

Előadó: polgármester
(Írásos előterj esztés a j e gyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangúla g_ 7 ígen szavazattal,

- ellenszavazat nélkül _ a Jelentést

elfogadta.

NAP I RE N D TÁRG

YA L.'í S A :

módosítása
Úrkút Kozség Önkormányzat2OO5. évi koltségvetésének
rendelet-tewezet.

1. NAPIREND:

-

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')
Kérdés.hozzászólás:

javasolja, mert a módosításban azok a
Pichler Józsefné: A z előterjesztést elfogadásra
amólyeket a Testület korábban elfogadott.
f.l-"d"t"k
'-^""pánek'
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A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 7 igen szavazatta|' - ellenszavazat nélkül az a|ábbi
rendeletet hozta:

I5/2005.

XrI.t.

A önkormányzat

2005. évi költségvetéséről szőlő212005' (II.16.)

rendelet módosítása.

(A rendelet szó szerinti szovege a jegyzőkönyv mellékletét képezi')

2.

napirend: Helyi adórendelet módosítása _ rendelet-tervezet'
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés.hozzászőIás:
Rostási Mária jeqyző: A kommunális adó mértékénekemelése atervezet szerint atewezett
2006. évi inflációt követő, de ez csak javaslat, a Képviselőtestület ettőlmagasabb tételű
emelést is megállapíthat.
Vassné Balázs Györgyi: Véleménye,hogy avízdijak, a szemétszállítási díjak és egyéb díjak,
szolgáltatások emelése megviseli a lakosság ilyenfajta teherbíró képességét,ezéftjavasolja a
tervezetben szereplő összeg elfogadását.

Pichler Józsefné: o is egyetért Vassnéval, de elmondj a azt is, hogy a környező települések
közül Úrkúton van a legkisebb mértékűadó.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az alábbi

rendeletet hozta:

16/2005. (XIL1.) OkKt rendelet

A kommunális adóról

szőIő 911995'

(x.18.) rendelet módosítása'

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

3.

napirend: Úrkút Kcizség Önkormányzat2005.III. negyedéves költségvetésének
v é gre haj tás ár ől szólő. táj éko ztatás
.

Előadó: polgármester
(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés.hozzászólás:

Pichler Józsefné: A végrehajtásnál nincs mindenholteljesítés, pedig már anegyedik negyedév
van.

Rostási Maria jegyző: Több esetben fordul elő az,hogy az adott munkálatok az év első
felében meg letlek rendelve' de a számlázásra és így a teljesítésreis csak később kertil sor.
Ilyen pl. a Felhalmozási kiadásoknál a közösségihénratervezett összeg, vagy a személyi
juttatásoknál a jubileumi jutalom.
Vassné Ba1azs Györgyi: Neki is ezek lettek volna a kérdései.
Kökön}'ei

Edit: Nagyjáből időarányos a költségvetés végrehajtása, elfogadását javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúla g - 7 tgen szavazattal, - ellenszavazat nélküI - az alábbi
hattrozatothozta:

69/2005. (XI.30.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület

az Önkormányzat2005. III. negyedévi

költségvetését
I7 |.612 e/Ft teljesített bevétellel
1

46.530 e/Ft telj esített kiadással
39.999 e/Ft rtividlej átatu értékpapírlekötéssel

elfogadja.
Felelős: polgármester
Hatátido: 2005' december

4.

3

1

.

napirend: Úrkút Község Önkormányzat2006. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: polgármester

(rásos e|őterjesztést a képviselők előre megkapták.)
K&dés.hozzásző|ás:
Rostási Maria jegvző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet ar'ról, hogy a2006. évi költségvetési
törvén1't az orczággyűlés még nem fogadta eI, ezért a koncepció még nagyon képlékeny.A
bevételi oldalon több adat nem állt még rendelkezésre, ezért a2005' évi költségvetésben
szereplő adatok lettek felhasználva. A Felhalmozási kiadásoknál azok a feladatok vannak
felsorolva, amelyekre sürgető szükség lenne, illetve azintézményvezetők szeretnék ha
elvégzésrekerülnének e feladatok.

Vassné Balázs Györgyi: Figyelembe kell venni, hogy a koncepció 55 milliós hiánnyal készült.
A koncepcióba van olyan, ami elhagyható, van olyan arnit meg kell oldani. Mindenképp egy
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egyensúlybalévő költségvetést kell majd biztosítani, hitelfelvételnélkül. Gondolni kell már
ana is, hogy a következő Képviselőtestületre ne legyen teher hagyva,ha egy mód van erre.
A koncepcióban látható az,hogy a Polgármesteri Hivatalban egy fó kozttsztviselői
|étszámfejlesztés van, bérrel együtt. Az iskolában egy fő létszámcsökkentés van tervezve, de
ehhez bér egyéb személyi jellegű kiadás nem párosul.

Cziráky Karolyné iskolaigazgató: A képviselőtestület döntésére vár, hogy legyen-e
létszámcsökkentés.

Kökönyei Edit: A létszámcsökkentésnek nemcsak alapbér vonzata van, hanem felmondási
és ezek tb vonzata' Megémé?Válaszolva saját kérdésére
időre járó bér, végkielégítés
elmondja' hogy hosszú távon biztos megéri'
Vassné Balázs Györgyi: Egy iskolai létszámcsökkentésnél sok mindent alapul kell venni' Pl. a
pedagógiai programot, a nevelési programot, stb. El kellmondani azt,hogy a gyereklétszám
csökkenés évek óta folyamatos, azonban a pedagógus létszám ugyanannyi maradt, mint a
200-220 fős tanulói létszámnáL Ez a kérdésalapos számolást igényel'

Cziráky Károlyné isk. ig.: A létszámcsökkentés helyett javasolja azt,hogy az épülő
közösségi házba egy szakképzettközalkalmazott kerüljön' vagyis egy pedagógus végezzen el
egy átképzést.

Pichler József polgármester: Ezeket a kérdéseket a költségvetés benyújtásáigtísztázni kell.
Kökön}'ei Edit: A korábbi években is előfordult már, hogy a koncepcióban hiány volt, igaz
ekkora mint most, még nem volt. Javasolja, hogy a1egyző és azintézményvezetők közösen,
valamint aPénzugyi Bizottság hozzanak össze egy egyensúlyban lévő költségvetést.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 7 igen szavazattal'
határozatothozta''
7012005. (XI.30.)

- ellenszavazat né|kúl- az alábbi

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2006. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja és egyben felkéri a
polgármestert, a jegyzőt, valamint azintézményvezetóket, hogy a
lehetősé gekh ez mértet az Önko rm ány zat 20 0 6 . évi kö ltsé gveté si
rendelet-te rv ezetét hitelfelvétel nélkül' egyensúlyban lévő
költségvetésként készítsékel.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2006' február 1 5'

5.

napirend : Úrkút Község Önkor,mányzat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciója.
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kétdés.hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: Megdöbbentette, hogy Úrkúton is találhatő azelőterjesztés szerint,
hajléktalan személy. Ezvolt az egyik, amit nreg akart kérdezni, amásik a Hősok utca elején
és az iskola előtt a járdán iehet-e parkolni, valamint újra beindult a Belfegorbanadiscozás. A
droglnegelőzés itt hogy működik.
Örönrét fejeziki, hogy Úrkúton is elkészült ez a bűnme gelőzésikoncepció.
Rostási Mária jegyző: Sajnálatos módon Urltúton is varrnak hajléktalan személyek, igaz ez a
szánr elenyésző, tudomása szerint2 fő.
obermayer ottó körzeti megbízott: A Hősök utca elején, azut szélénlévő parkoló autók a
KRESSZ szabáLyai szerint parkolhatnak, mivel tiltó tábla nincs, és azttt elejétől számított
távolság is megvan, mert ő megmérte.
A discokban a drogmegelőzés nehéz feladat, a rendőrség várat|anellenőrzéseket szokott
lebonyolítani, de ilyen alkalmakkor drogfogyas ztőt vagy arust nem sikerül elkapni.
Piclrler József polgármester: o is már több alkalommal szó|t aziskola előtt parkoló járművek
tulajdonosainak - akik pedagógusok és gyerrneküket személyautóval szállítő szülők -, hogy
parkoljanak a Hivatal előtti parkolóba, de neln nagy foganatja volt'
obermayer ottó körzeti megbízott: Sajnálatosnak tartja, hogy a Polgárőrség részéről nincs itt
a testiileti ülésen senki. Igaz,hogy nem is miikodnek megfelelően, de hogy ez a
bűnnregelőzési koncepció végrehajtható legyen, feltétlenül szükség van egy jól működő
Polgárőrségre.
Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a koncepci őt vá\toztatás nélkül fogadja el.

A Kc(pviselőtestület egyhangúlag * 7 igen sztwazattal.
határozatothozta:
7112005. (XI.30.)

- ellenszavazat nélkül *

az alábbi

ÖkKt határozat

Úrkút Közsé g onk ormán
koncepciója.

y zatának Bűnme gelőzé s i és Közbiáons

ági

(A Koncepciő sző szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

í

napirend: Vegyes ügyek.

a.) A községi címer tervéről.
Előadó: jegyző

(Címer tervet és szakvéleményta képviselők előre megkapták.)
Rostási Mária jegvző: A címert készítőAkvirál Kft a Képviselőtestület
instrukcióinak megfelelően készítetteel a két címer tervet, melyek közül
g Képző' é s Ip arműv észeti Lektorátrr s szakvél eménye alapj án a 2 - es száttut j avaso lj a
elfogadásra.

Pichler Józsefné: Nagy különbség nincs a két címer terv között,
Tusi szakvélemény alapj án a 2 - es számut el fo gadni.

ő

javasolja a lektorá-

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal" - ellenszavazatnélkil_ a
Címer-tervek közül a Képző és Iparművészeti Lektorátus szakvéleménye alapján

Kij avított címert elfogadj a.
b.

) Közme

ghall gatás i dőpontj anak me ghatar ozása.

Pichler József polgiírmester javasolja, hogy az évi rendes közmeghallgatás 2005.
december 15'-én (csütörtökön)
16.00 &aikezdettel a munkaterv szerint legyen
megtartva.

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|.
haÍározatothozta:

7

2 1200 5.

(XI.30

)

- ellenszavazatnéIkúl az alábbi

Ól<Kt határ ozat

A Képviselőtesttilet a közmeghallgatás időpontját

2005. december

15. du. 16.00 órai kezdettel tart:a.
Napirend : 1') T áj ékoztató Úrkút Község Önkormán y zatának 2OO 5 .

évi költségvetése végrehajtás áró|, a 2006. évi költségvetési
koncepciój áról, a helyi adók felhasználásáról és a környezet
védelméről'
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: 2005. december

1

5.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

Kmft.

k;,Xuxx
jegyző

',Í,#t'

-

