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Szdm: 39-4/2006.

JEGYZőKÖNYV
Készíih:ÚrkútKözség ÖnkormányzatíKépviselőtestülete2006. marcius 20.-ándu. 17.00
orai kezdeltel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgiírmester,

ImriZoltén,
Köktinyei Edit,
Kocsó Jiínosné,
LIpp Józsefné'
Mádlné Sas Anikó'
Pichler Józsefné,
Vassné Baláns Györgyi képviselők.
T úvo lmar adús út b e i e lentette

:

Rie ger Tibor alpol gármester,
Lisztes Gy őző képviselő

Tandcskozúsi ioggal részt vesz: Rostási Mrária jegyző
Karisztl Jánosné óvoda vezetője
Tróbertné Klein Beátamb. iskolai lgazgatő

Pichler József polgiírmester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés
haténozatképes,mert a Testület 10 tagjából 8 fő megjelent.

Eá ktivetően ismertette

az tilés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag

szavazattal,el|enszavazatnélkül_elfogadott.

NAPIREND:

1.)

-

8 igen

Úrkút Község Önkormányzat2}}5. évi költségvetésének módosítása
(Rendelet-tervezet).
Előadó: polgiírmester

2.) Úrkút Község Önkormányzat20O6. évi költségvetésének módosítása _

rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester
3.)

A luxusadóról _ rendelet-tew ezet.
Előadó: polgármester

4.) Azönkormanyzat

je\képeiről és a jelképek használatáról- rendelet'tervezet.

Előadó: polgármester
5.) Polgármesteri

Hivatal 2005. évi tevékenységérőlbeszámoló.

Előadó: jegyző
6.) Hauser Laj os Álta1rános Iskola működéséről beszámo1ó.

Előadó
7.)

:

iskola ígazgatőja

Napközi otthonos Óvoda működéséről beszrímoló'
Előadó: óvoda vezető

8.) Vegyes ügyek.

a.) AzÚ3 atlantisz Többcélú KistérségiTarsulásban végzettekről
ájékortaú.
Előadó: polgármester

b.

)

S zav azatszámLáLő B

e.

)

Pol grírme steri mobilte lefo n hasznáIatár őI.

izottság tagj ainak me gv áIasztása.

Előadó: jegyző
c.) Önkorm ányzatt telek igénylések.
Előadó: polgármester
d.) Tájéko ztatő a szennyvizcsatorna és a tisztítótelep tervezői
Munkálatairól.
Előadó: polgármester
Előadó: jegyzo
f.) Körzeti megbízotti iroda bérleti ügye.
Előadó: polgármester
g.) Teki támogatásról lemondás.
Előadó: polgármester
h.) Közösségi színténe pályázat.
Előadó: jegyzó

Napirend tárwalása:
a.) Jelentés a Lejérthataridej ű testületi hatánozatok végrehajtásaról.
Előadó: polgiírmester

(rásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezt')
Kérdés,hozzászőLás: Nem hangzott el.

J

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangúlag _ 8

igen szavazattal, - ellenszavazat nélk:jl _

elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

NAPIREND: Úrkút Kozség Önkormányzat2}Ol. évi költségvetésének módosítása
(Rendelet-tewezet).

Előadó: polgiírmester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőLás:
Pichler Józsefné: A módosításban szereplő tételek mind a testület döntése alapján, vagy pedig
azál|anitámogatások miatt szerepelnek. A maga részéró| elfogadja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
rendeletet hozta:

8 igen szavazattal, - ellenszavazat néIklJl - az alábbi

Úrkút Közsé g Önkormány zata 2O0 5 . évi költsé gveté sének
módosítása.

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

2.NAPIREND: Úrkút Község onkormányzata2006. évi költségvetésének módosítása
- rendelet-tervezet -.

Előadó: polgármester
(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík.)
Kérdés.hozzászőlás:
Rostási Miíriajegvző: A2006. évi költségvetés módosítása azértváIt szükségesség,merta
közösségi színtérrepáIyázatot lehet benyújtani, amelyhez sqát erő szükséges. Ez a sqát erő
azídei év költségvetésébe sajnos nem került tervezésre.
Az önkormémyzatközművelődési rendeletében közösségi színtérkénta tomacsarnok került
megjel<ilésre, azonbanha nagyobb rendezvények vannak, a székeket mindig máshonnan kell
odaszá||ítarti és a rendezvénytkövetően vissza. Ezért javaso|1a7} db fémvénas szék' amelyek
egymásba rakhatók, kis helyen elfernek vásárlásáú.pályazatipénzből és <jnerőből.
A saját részt_ 312 elFt - a gazdaságitartalékterhére javasolja a sportintézmények
működtetése szakfeladatra fenti célból módosítani.

Lipp Józsefné: A javaslatot maximálisan támogatja' Nagyon jónaktartaná,haa
rendezvényekre megfelelő székek lennének vásárolva.

4

Kökönyei

Edit: A maga ftszérőI a 2006. költségvetési rendelet módosítását javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8

igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

rendeletet hozta:

3/2006.ű!I.2 1.l okKt rendelet

Úrkút Község Önkormríny zat 2006' évi költségvetésének
módosítása.

(A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
3.

NAPIREND: A luxusadóról

_ rendelet-tervezet'

Előadó: polgármester
(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györgyi: Ha a mellékletben javasolt összeget nézem, akkor egy 100 m2-es
családi haz7 míLliós forint, és kell adőtfizetni.

Mádlné Sas Anikó: A rendeletben foglaltak szerint a luxusadó csak a 100 millió forintnál
magasabb értékűingatlanokra vonatkozik. Ilyen viszont véleménye szerint a településen
nincs.
Kökönyei

Edit: Akkor miért kell rendelet.

Rostasi Mríriajegyző: A luxusadóról szóló törvény ktitelezi rendeletalkotásra az
önkormanyzatokat, fiiggetlenül attólhogy van, vagy nincs adőzhatő ingatlan.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

8 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

rendeletet hozta:
4/2006. űII.21.)

okKt rendelet

A luxusadóról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletét
képezi')

4.NAPIREND: Az önkormányzat jelképeirőlés a jelképek használatáról_ rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

(Az írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík.)
Kérdés.hozzászólás:

Vassné Balázs Györgyi: Nem lehetne a rendeletbe belevenni olyant, hogy a kcizségben, aki a
településértkiemelkedő munkát végez, azmegkapja a község zászlaját kicsibe?
Rostási Mária jegyző: Akkor az_véleménye szerint _ kittintetésnek minősül, és külön
rendeletben kell szabályozri, hogy ki, milyen esetben kaphat kíttintetést,arra ki tehet
javaslatot, és ki dönt.

LIpp Józsefné: Örömét fejezí ki, hogy a községnekzászlaja és címere is lesz. A kitüntetésről
szóló rendelet szerinte egy későbbi időpontban kellene meghozni, amikor mar a jelképek
meglesznek.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
rendeletet hozta;

8 igen szavazatta|. - ellenszavazat nélkül - az aIábbi

A önkormanyzat jelképeiről

és a jelképek hasznáIatéről.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
5.

NAPIREND: Polgarmesteri Hivatal

2005. évi tevékenységérőlbesziímoló.

Előadó: jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné: Az előterjesztést áttanulmányozva megállapította, hogy az önkormányzatnál
rengeteg állarigazgatási ügy van' a létszrámbővítéstjogosnak tartotta.
Vassné Balazs Gvörgyi : ő a szabáIysértési feljelentések szátmáttartja kevésnek, és nem tudja
mi az áttétel, és milyen szabá|ysértések voltak. Kevésnek azértElál1a a feljelentéseket, mert
sok közterületen lévő eb, valamint falu mentén az illegáIis szemétlerakás.
Rostási Mária jegyző: Hirínyossága az előterjesáésnek' hogy nem sorolta fel a szabálysértési
ügyfajtakat' melyek most pótol: 4 esetben tulajdon elleni szabá|ysértés (lopás), 1 esetben
csendháboritás,2 esetben köztisztasági szabálysértés,6 esetben egyéb szabálysértés pl.
hirdetményeket tiltott helyen raktak ki, szeszesital fogyasztás közterületen. Ezek közül egy
esetben kell az eljárást megsztintetni, mert az elkövető személyt nem lehetett megtalálni, l
esetben volt áttétel, ami azt jelenti, hogy ÍLem az úrkútijegyző volt illetékes az eljárásban.
Elmondja aztis, hogy a teleptilésen az ebekkóborlása miatt, vagy az illegális szemétlerakás
miatt nem indult szabálysértési eljárás.

Pichler József polgármester: Nagyon nehéztetten érni a szemetelőket' és megállapítani azt,
hogy a kóbor eb kié.

6

Vassné Balazs Györgyi: Nem érti a jegyzőt, hogy miért írta abeszámoló végére, hogy az a
cél, hogy minden ngyintézo külön irodát kapjon. Fejleszteni miír nem lehet. A leg1öbb
Polgármesteri Hivatalokbanaz ügyintézők egymás mellett ülnek, és úgy intézik az ügyeket.
nicns külön irodájuk.
Rostási Mríria jegyző: A nagyobb polgrírmesteri hivatalokban - főleg városokban - külön
ügyfélszolgáIatvan' ahol tájékoúatástadnak az ügyfeleknek, de pl. segélyezésiigyet,vagy
anyakönyvi ügyet, egy teljes hatályű apai elismerő nyilatkozatot biztos nem úgy intéznek,
hogy közben más igyintéző, vagy ügyfel a másik székről figyeli. Ez szemé|yiségijogot is
sértene'
Az úrkútihivatalban nagyobb résá biáosított anégyszemközti ügyintézés, kivéve apénzijgyi
ugyintézóq aki kapcsolt feladatként anyakönyvi feladatokat is ellát. Erre gondolt,hogy ezt
kellene megoldani.

Mádlné Sas Anikó: Egyetéft anégyszemközti ügyintézéssel, mert saját tapasztalatból tudja,
hogy pl. egy haláleset anyakönyvezésekor nem a legszerencsésebb amikor úgy kell
anyakönyv eztetni, hogy mellette valaki viccelődik.
Pichler Józsefné: Ilyen szemszögből
A beszámolót jónak tartsa.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _
elfogadta.

6.

napirend:

_

nézve, tényleg ideálisabb lenne egy külön iroda.

8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - a előterjesztést

Hauser Lajos Általrínos Iskola működéséről beszámoló.
Előadó

:

iskola ígazgatőja

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kétdés.hozzászőlás:
Vassné Balázs Györgyi: A fejlesztő pedagógiai munka hogy folyik aziskolába?
Tróbertné Klein Beáta mb. iskolaigazeató: A leendő elsősöknél májusban a fejlesztő

pedagógus felméri, hogy kinek van szi.iksége ilyen iranyÚ foglalkozásra.Ezt követően akit
fejleszteni kell, a fejlesztő pedagógus egyénre szabott fejlesáési tervet készít,engedélyt kell

kérnie asnilőtóI, hogy tanórérőlkiltozza a gyereket.Ezekatanőták egy alkalommalnémet,
egy alkalommal testnevelés.
Itt szeretné elmondani' hogy páIyazott az iskola a Megyei Önkormányzatközalapitványára
eszk<jzökre, főleg mozgásfejlesztő játékok, és a tanulást segítő könyvekre.
Pichler Józsefné: Az előterjesztésben az oktatás-nevelés címsző alatt szerepel az ügyelet
megreformálása. Mit kell ezen érteni.
Tróbertné Klein Beáta:

Az

őrakozí sziinetekre gondolt.

Pichler Józsefné: Az önkormanyzat megkötötte a,,Látőhatár" megáIlapodást, melynek része a
szepezdi táborban a kedvezményes nyaraltatás. Erre az iskolában van igény?

Tróbertné Klein Beáta: Eztmégnem mértékfel' mivel Schwartz Béla úgy nyilatkozott, hogy
atábor felújításalatt van.

Mádlné Sas Anikó: A farsangi bállal kapcsolatban elmondja, hogy aZnagyon sablonos,
kötelező jellegűvé vált. Véleménye,hogy a szülőket, pedagógusokat jobban be kellene vonni,
aktivizálni kellene őket' akar olyan szinten is, hogy jelmezbe öltözzenek és akkor taléna
gyerekek is nagyobb lelkesedéssel készülnek a farsangi bálra.

Lipp Józsefné: Nem lehet kiszámítani. A szülőknél is van aki beöltözik,

van aki el sem megy

a farsangi bálra.

Vassné Balazs Györgyi: Összefoglalóan elmondja, ő örü1 annak, hogy most az iskola
előterjesztése bővebb, szőI atanulmrínyi versenyekről, a sportról és egyéb dolgokról is.

A Képviselőtesttilet az előterjesztést egyhangúlag _

8 igen szavazaÍÍa|, - ellenszavazat nélkül

- elfogadta.
7.

napirend:

Napközi otthonos Óvoda múködéséről beszámoló.
Előadó: óvoda vezető

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

Pichler Józsefné: Minden óvónőnek német nemzetiségi diplomája van?
KarisztlJánosné: Minden csoportban egy nemzetiségi diplomávalrendelkező óvónő lesz,ha
Gubicza Jrínosnéis elvégzi. o most kezdte.
Pichler Józsefné: A régi óvodában a mozgáskorlátozotIakrészére elkészített bejárat teljesen
rossz' a beton feljött. Ez a kivitelezőhibája. Meg kellcsinálni.

Lipp Józsefné: Az új óvodában is balesetveszélyes

a lépcső.

Pichler Józsefné: Az is feltétlenül meg kell csináltatni'UgyanLaz a kivitelező, aki arégi
óvodában is dolgozott,haalépcsők szegélyénélletette volna a gumit, nem lenne
balesetveszélyes.
Kökönyei Edit: Ő mar tava\y je\ezte ezta balesetveszéIy, akkor a polgármester azt mondta,
nincs pénz és nincs vállalkozó sem.
Pichler József polgiírmester: Utána néz,mit lehet csinálni a balesetveszéIy megsziintetése
érdekében.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
előterj esztésételfo gadta.

8 igen szavazattaI, - ellenszavazat nélkül _ az ővoda

8.

napirend: Vegyes ügyek.

a;

AzÚ; atlantisz Többcélú KistérségiTarsulásban végzettekről
ti$ékoztatő.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzásző|ás:
Pichler József polgármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy nincs olyan komoly
munka aruy nttarrtisz többcélú Tarsuláson belül, amiről be lehetne számolni.
A munkasz ervezetkÓzígazgatási szakkép zettségadolgozót akar felvenni. Ó személy szerint
fontosnak tartaná a jegyzőijelenlétet a tarsulási üléseken. Az elmúlt tarsulási ülésen a nyirádi
jegyző vett részt, de az elnök zárt iléstrendelt eI, ezért a jegyzó ott nem lehetett jelen.
Több meghívást kapott az elnökségi ülésekre.
Vassné Balazs Györgyi: Részéről az előterjesztés nem értelmezhető és a most elmondottakat
sem érti. oktatási kollégiumról most hall először.Mi ez?

Pichler József poleiírmester: Az ol<tatásikollégium ülésein a volt iskolaigazgatóval együtt
vettek részt. ott a lehetséges iskola összevonásokról volt szó.
KÖkÖnyeiEdr1-Amit az egészbőIleszíirt, hogy a társulásban érdemi munka nem folyt.
Pichler Józsefné: Egy év alatt be tudott szrímolni a polgiírmester arról, hogy nem történt
semmi arÚ; ntlarrtiszon belül .Ez szégyenEgészen eddig a Testületet a Tarsulás előnyeirőI akartameggyőzni a polgármester, most egy
ér'es munka új oldalát ismerte meg a Testület Érdemi munka nem foly.
Nem közvetlentil elthez atémáhoztartozik, de szeretné a polgármester figyelmét felhívni ana,
hogy megint nem adott tét1ékoztatást a Képviselőtestületnek, avégzett munkájaról.
Mádlné Sas Anikó: Nem a megfelelő emberekkel hoztiák lé1re aszewezetet.
Rostási Máriajegyző: Röviden elmondja, bogy azÚj Atlantisz Többcélú Kistérségi Tárulást
u' .i''ko'-á'yzatokhozták\étre. Azönkormrínyzatokat a polgármesterek, vagy megbízás
a1apjanképviselő képviselheti, a Tiírsulási Tanácsban. A Tanács hoúalétre az Elnökséget'
uugyi' váIasztottÍkÁ"g-önkormányzatokatképviseló polgármesterek közül. Az Elnökség
egy-kisebb grémium. A Tarsulási Tanács döntéseinek előkészítésére'végrehajtáséra szolgál a
Mrrnkur'"*ezet, arte|ynek jelenleg x dolgozőjavan, és még x munkavállalót vesznek fel. A
Munkaszerv ezettel kapc solatban neki is vannak ne gatív tapasztalatai is.
Az ő tudom ás alapjén az érdemi munka a nyirádi polgármest er és jegyző, valamint a halimbai
polgármester ev elejei hatékony közreműködésének köszönhetően indult e|.Ezt követően lett
.roguauu az összes tag önkormányzatÉszérőI a Tiársulási Megállapodás' mely fontos
dokumentum azért,hogy a plussz á||artitámogatástok lekérhetők legyenek. A normatívák
felmérésea nyirádi jegyző kolléga erőfeszítésévelmegtörtént, és tudomása szerint a

9

Munkaszervezet aMÁK-on keresztiil ezt le is kérte. Ez az önkormányzatoknak, igy az
urkútinak is plussz bevételt jelent.
Vassné Balrázs Györgyi
sző.

A

jegyzó által elmondottakat egyből megértette, most tudja miről van

Lipp Józsefné: Mrír többször javasolta, hogy a polgrármestert a jegyző is kísérje el
értekezletekre, hogy a képviselőtestület megfelelő tájékoztatatást kapjon.

ez'ekre az

Rostási Maria jeeyző: Az önkormányzatokat_ mint ahogy már mondta- apolgátrmesterek
képviselik. A Többcélú tiírsulás SzMSz-ének készítésemost van folyamatban, abban kerül
szabályozásra az) hogy kik vehetnek majd részt a tanácsülósen.

A Képviselőtestület az előterjesztest6ÍLemszavazattal,2hrtőzkodással
b.)SzavazatszátmláIőBizottságtag

nem fogadta el.

jainakmegltálasztása.

Előadó: jegyző

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

A Képviselőtestület egyhangúlag _

8 igen szavazataI. - ellenszavazatnéIkúI_ az alábbi

hatérozatothozta''
13/2006. 0II.20.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület az

l.

szétmíszavazőkör

Szavazatszám|álő Bizottság

tagjainak: Stáhl Erzsébet Úrkút, Béke u. 39.
Vértes Miklósné Urkút, Csokonai u. 8.
JágerLász|óné Úrkút, Sport u. 15.
Póttagoknak: Fuit Csabané Úrkút' Rózsa u. 9.
Horváthné Mádllldikó Úrkút' Jókai u' 6/6.

2.

szátmű szav azőkör Szav azatszámláIó

Bizottság

tagjainak: Tenk Gyula Úrkut, Mester u. 38.
Gubicza JrínosnéUrkút' Mester u. 2.
Strasser Endre Úrkút, orgona u. 5.'
Póttagoknak: fueger Emilné Úrkút, Mester u. 5.
BusznyiíknéPichler Judit Úrkút, Kossuth u. 14.
szátm alatti lakó sokat megv á|asztotta.
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Felelős: jegyző
Határidő: azowta]r

c.) Önkorm ányzati telek igénylések.
Előadó: polgármester

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

Kökönyei Edit: Előre is elnézéstkér a munkatársátőI, de el kellmondania, hogy ő dr.Dőczy
Mariann telekigényléséttrímogatja, mégpedigazért,mert sok éve van a faluban. Mind
magánemberként, mind orvosként nagyon nagyra tartsa. Ha nyugdíjba megy, el kellhagynia
az ónkormanyzatiber|akast, de ő .'"r"t r" a fáiuban végleg letelepedni , építkezni.Ó ezt az
indokot eltudja fogadni és támogatja.
A másik két igénylő még fiatal, és lesznek a közeljövőben önkormányzati telkek.

MÁdlné Sas Anikó: KeIl eztindokolni, szerinte szavazzanaka képviselők.
Vassné Balázs Györgyi: Dt.Dőczy Mariann három ciklusban dolgozott önkormányzati
képviselőként hosszú ideig a szociális bizottság elnöke volt, orvosként is maximálisan teljesít.
Ő is iavasolja a telket részéreeladni.

Mádlné Sas Anikó: o is javasolja drDőczy Mariann részéreértékesíteniatelket az1300'Ft/m2 fuért.

A Képviselőtestiilet 7 igenszavazattal,I tartőzkodő szavazatta| az alabbihatározatothozta'.
1

4 t2006.

$II.20J Ö|<Kt hatfu ozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtesttilete a tulaj donában
lévő urkúti 5I7l50 hrsz-u 1007 m2 nagyságú beépítetlenterület
elnevezésű ingatlant 1.309.000.- Ft éffért,4éves beépítési
kötelezettséggel és ennek idej ére elidegenítésitilalommal értékesíti
dr Dőczy Mariann és ferje dr Tóth János Urkút, Május I ' tér 1 .
szám alatti lakósok r észére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. április 15.
d.) Tájékoúató a szenrtyvizcsatorna és a tisztítótelep tervezői
Munkálatairól.
Előadó: polgármester
(Szolgalmi jogos szeruődés-tewezet írásban a képviselők részére kiküldésre keriilt.)
Kérdés^hozzászőIás:

11

Vassné Balazs Gyorgyi: Ez az 5 millió forint nagyon sok, ezt nem tudja vállalní az
önkormányzat. Mindenk épp tár gyalni kell a kft ügyve zetójéveL

Pichler Józsefné: Nem érti, hogy lett ez az isszeg meghatározva. Tárgyalt erről a
polgármester azigyvezetővel? Tudott arról, hogy abényaterületén a szolgalmi jog nem
térítésmentesenkertil maj d bej egyzéste.
Pichler József polgármester: A megállapodás-tervezetet most Iáttaő is először. Amikor
elolvasta, azonnal mondta a Farkas úrnak hogy ezsok. Ő aztmondta, hogy nem sok és
különben iseztazösszeget afalűérdekébenakarjafelhasználni, mert alapitványtakar
létrehozni.
K&dezi, hogy tárgyaljon a Testület aziggyeI kapcsolatban.
Vassné Balrízs Györgyi: szétmára az egyértelmű, hogy ezt az összeget nem lehet elfogadni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
szo

lgalmi

j o go

s me gállapod ás-tew
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8 nem szavazattal _ az 5

millió forintos összeget, mely a

ezeúen szerepel, elutasította.

Po l gárme steri mobi l tel efon basznáIatér

ől.

Előadó: jegyző

Rostási Mária jegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja' hogy régótahtlződő gond, bogy az
a polgármester, aki A polgármesteri tisáség ellátásanak egyes kérdéseiről szőlő 1994. évi
LXN. Törvény alapján a polgármester kérésére'képviselőtesttilet döntése a|apján
költségátalánybarészesül a mobiltelefon használatának költségeit ki viseli.
A BM ÖnkormányzatiTájékoztatő2006. februári számábana BM állásfoglalása szerint ha a
telefon az önkormányzat tulajdona _ mint azirkiti önkormrányzatnál -, akkor a testület dönt a
költségviselés mértékéről.

Kérdés.hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: A mobiltelefonhasznáIat költségei terheljék a polgármestert a
költségtérítéseterhóre.

Pichler Józsefné: Fizesse a polgármester a mobiltelefon kciltségeit.
Pichler József polgrírmester: o vállalja is a fizetést.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatothozta:

15/2006. 0II.20.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület

a polgármesteri mobiltelefon használat
kö ltségeit Pichler József pol gárme sterre hátítja telj es e gé szében.

Felelős: jegyző

t2
Hatríridő: azowtal

f.) Körzeti Megbízotti iroda bérleti ügye'
Előadó: polgármester

Pichler József polgármester: T qékoúatjaaKépviselőtestiiletet, hogy

a

körzeti megbízotti

@ármesteriHivata1épü1etébenvolt'demostegykisebbirodábakell
átoltoznie, mert az önkormány zatnak szüksége van a nagyobb irodára.

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györgvi: Ezt a cserét tudja a Rendőrkapitanyság?
Rostási Maria jegyző: Igen, tudja a Rendőrkapitányság. Telefonon megbeszélte, és az ajkai
kaettfuD'ság meg is néze azirodátakorzetimegbízottalegyütt. Aziroda a bérleti diját
javasolja 6900.- Ft-ban megállapítani. Eddig is ennyit fizettek.

Kökönvei

Edit: Ha kisebb azirodaezutánis fogjak fizetni a nagyobb irodára jfuő bérleti dijat?

Rostási Mária jegvző: Igen, mert a fiítésidíjat, és avi|ágítástaz önkormányzatftzeti.
t .i'.itt ezek akérdések is megbeszélésre és tisztánásra kerültek.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

Többek

8 igen szavazattaI, - ellenszavazat nélkül - az alábbi

határozatothozta:

Úrkút Község Önkormanyzati Képvise1őtestülete 2006' május 1.
napjátő| a Veszprém Megyei Rendőr-fokapitányság részérebérbe
adj á Úrkút Kö zsé g onkormán y zat tulaj donát képező P o l gárme steri
Hivatalban lévő külön bejáratta| rendelkező különálló
irodahelyiséget, hatarozatlanidőre. A bérleti díj: havi bruttó 6900.Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő : 2006.áprilts

20

.

g.) Teki támogatásról lemondás.

Előadó: Polgiírmester
Pichler József polgármester: A Veszprém Megyei Területfejelsztési Tanácstól a Polgármesteri

@itásératekitámogatáskerülte1nyerésre.Azösszegbő16559.-Ft
le kell mondani.
számításihiba miatt nem kérult feLhasználásra, ezért erl.ő]r az összegről
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Kérdés.hozzászólás:

I7 t2006. űII.20.)

Öuaaatáro"at

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a,,Polgármesteri
Hivatalban nyíIászárők felúj ítása'' című teki pály ázat 1 900 1 05 05K
számuTámogatás l szerződésében 2006 évre meghatiír ozott I 1 3 000' - Ft
üímogatási összegből 6.559.- Ft nem került fe|hasznáIásra, így arrőI az
önkormrínyzat lemond.
.

Felkéri a polgármestert, hogy e lemondásról szóló nyíIatkozatot a
Veszprém Megyei Területfejlesáési Tanácshoz küldje meg'
Felelős : polgiármester
Hataridő: azonna|

i.)

Közöss égi szintérre páIy ázat.
Előadó: jegyző

Rostási Maria j eeyző : A helyi önko rmányzatokkönyvtari éj közművelődési
é'd"k"lt ég''ö""'ő tá*ogatasrirot szőIő 4l2OO0. (II.20) NKÖM rendelet aIapjána közösségi
színterekre többek kozott, berendezés i targyaY'ra \ehet pálryéuni. Már a költségyetés
hogy
módosításánál elmondásra kertilt, hogy szekekre van sziikség, azonban elthez az is kell,
gi szintér a helyi
az önkormány zat meghatíÍozza, trogy-trot van a közösség színt& . A Közössé
közművelődési rendelet aIapján a tomacsamok.
Kér dés^ hozzásző|ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

8

igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

hatÍrozatothozta:
18/2006. 0II.20.) ÖkKt határozat

Úrkút Ktizség Önkormányzati Képviselőtestülete a tulaj donában
lévő tornacsarnokot (8409 Úrkút, Rákóczi u. 41.) jelöli ki közösségi
színténé, fi gye lembe v év e az önkormány zat He|yi kö zművel ő dé srő 1
sző|ő 9l2O00. (VI'29.) rendelet 4. $. (1) bekezdését'
Felelős: polgármester
Határidő: azonlaL
Több targy nem volt' a polgármester

,ffil,.,
rolgar"ip$ter

30 órakor berekesztette.

' d^ - \o't,t-'\Ct^'
Róstási Mária
jegyző

