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Dr. Dóczy Mariann,
Farkas István
ImtiZolrtén
Lipp Józsefiré'
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Vassné Ba\áns Györgyi
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Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostasi Másiajegyző

fueeer Tibor polearmester köszöntotte a megielenteket és megállapította' hogy az ülés

nut*oru*epes, mert a Testiilet mind a 10 tagfa jelen van'

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangúlag _10

íg"n"rur*attal, - e\Ienszavazat nélkül _ elfogadott'

NAPIREND: 1.) Úrkút Község Önk9rmanyzat2}O6. évi költségvetésének

vé grehaj tasa _ rendel et-tew ezet'

Előadó: polgármester

2.)ÚrkútKözségTelepülésfejlesztésikoncepciója-tervezet.

Előadó: polgármester

3.)HauserLajosÁltalanosIskolaMinőségirányításiprogramja.

Előadó: polgármester

4.) Hauser Lajos Általános Iskola Hazirendje'

Előadó: polgármester



5.) Napközi otthonos Óvoda telj esítményértékelési rendszere.

Előadó: polgármester

6.) Vegyes ügyek.

a.) Ajkai Látássérült Klub támogatás iranti kérelme.
b. ) Önkorm ény zati intézmények vi lágítás i rekonstrukci ój a.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELoTT:

A.) Jelentés a lejárt hataridejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - l0 igen szavazattal, _ e||enszavazat nélkül - a Jelentést
elfogadta.

b.) Tájékoztatás a két testületi ülés közöttvégzett polgármesteri feladatokról.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polearmester szóbeli tájékoztatőjában elmondta, hogy az önkorményzat
tulajdonában van a sportkör által működtetett sportpálya és a sport ciltöző. A sport öltözőt a
helyi sportkör saját erőből és pályázati pénzből szeretné felújítani. A felújításra vonatkozó
tervek elkészültek, azokat nyers állapotban a képviselőtestület is megtekintette. A kész
terveket az I. foku építéshatósági jogkört gyakorló Ajka Város Jegyzőjéhez beadás előtt a
tulajdonosnak is alá kellett imia, azegyetértés miatt. o ea megtette, utólag kéri a
Kép v i s e lőte stül et ho zzáj aru|ását.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ l0 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbí
hatarozatot hozta:

2212007 . (|Y .21 ,\ ö|lJ(lthatározat

A Képviselőtestület hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő úrkúti 37l hrsz-ú ingatlanán
lévő sportö|tözőt a bemutatott tervek alapjan az engedélyezési
eljarást követően az úrkúti sportkör saját költségén és páIyázati
pétubőI bővítse, illetve átalakítsa.

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos



Ezt követően arról 1ájékoztatta a Testületet, hogy az iskolai Sziilői Munkaközösség által
szewezett sportnapra május |2.-én szombaton, az ővodai Szülői Munkaközösség által

szervezett gyermeknapra május l9._én szombaton kerül sor. Mindkét rendezvényÍ az

önkormanyzat évek óta támogatj a.Ezértmindkét Szülői Munkaközösség kérte az idén is.

Javasolja azidei évben a sportnapra 35.000._ Ft-ot sportszerckte és a gyermeknapra 50'000.-

Ft_ot az ugrálóvárra fizesse ki az önkorményzat, azlgazgatási szakfeladaton tervezett l00 e/ft

átadott pénzeszköz terhére.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - e|lenszavazat nélkül _ az a|ábbi

határozatothozta;

23 12007 . fiY .27 .\ ö|<Kt határozat

A Képviselőtestület az iskolai sportnapra 35'000._ Ft-ot
sportszerek vásarlására, 50.000'- Ft-ot a gyermeknapon aZ

ugrálóvána az önkormányzat2007. évi köItségvetésében az
Igazgatási s zakfe ladat on az átadott p étueszko z terhére b i zto s í t.

Felelős: polgármester
Határidő:június 30.

Végezetül tájékoztattaarról is a Testtiletet, hogy Zsófiapusztán a major területén egy osztrák

állampolgár nagyobb számban, - 200 db sertés _ állattenyésztést szeretne folytatni. Mivel a
jelzett területen avízbánis sérülékeny, valamint külterületi lakott terület közepén van, így e
tevékenység nem ajránlott. A vállalkozó kéri a képviselőtestület állásfoglalását.

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Nincs mit targyalni, az elmondottak alapjan egyértelmű a nemleges
állásfoglalás.

Farkas István: A vízbénis védelme nagyon fontos feladata az önkormányzatnak, ezért o sem
javasolja az elmondott tevékenységre a hozzájánu|ás megadását'

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igenszavazattal, - ellenszavazat nélkül - a
zsófi apusztai állattenyésztési telep létesítését elutasítj a'

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) NAPIREND: Úrkút Község Önkormanyzat2OOí. évi költségvetésének
végrehaj tása _ rendelet-tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos elóterjesztést a képviselók előre megkapták.)
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Kérdés.hozzászólás:

Pichler Józsefné aIpolgármester: A zérszámadásról elmondja, hogy véleménye szeint az
önkormrínyzat jől gazdálkodott,intézményeinek működtetése zökkenőmentes, a
felhasználhatő pénzmaradvány, amely 2006 évben keletkezett majdnem 5 millió forint.
Javasolja ennek nagy részét a szennyvizcsatoméaásra fordítani.

fueger Tibor polgiírÍnester: Javasolja apénzmaradvanyból _ mivel a motoros kaszaelromlott,
egy új megvételét, melyre arajánlatotis kért a Styhl szakiizletből. Egy aránylag jő
teljesítményű motoros kasza200 eFT. A másik javaslata, hogy a zool evtköltiégvetésben a
hivatalban fénymásolóratervezettösszeget egészítse ki a Testület2}} elFt-al, hogy egy jó
minő sé gú, ho s s zú éIettartamű gépet l ehe s s en vás aro lni.

Vassné Balázs Gvörgvi: A motoros kaszávalegyet tud érteni, azonbana fénymásoló gép fel
millió forintért, túl drágának tartja. Véleménye szerint olcsóbb is kapható, jó minőségbar.

obermaver Miklós: Szerinte is túl drága a fénymásoló gép, ő is utiína fognézni,de ettől
fuggetlenül ő támogatjaa polgármester javaslatát, mertha esetleg olcsóbban lehet
megvásárolni, úgy megmarad apénz.

Rieger Tibor polgármester: A pénzmaradvanyból megmaradó 198 e/Ft-ot javasolja a
gazdasági tartal ékba tenni.

A Képviselőtestrilet - 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül az alábbi
határozatothozta:

24 12007 . (IY .27 .\ ö|<Kt határozat

A Képviselőtestület a2006. évi pétumaradványát az alábbiak
szerint basználjafel
- 4 millió forint a szeffmyvíztisztitő telep szennyvízcsatoma
'benlházásta,

- 200 elFt styhl motoros kasziára _ Felhalmozási kiadások
- 200 elFt fénymásoló gép _ Felhalmozási kiadások 6. ponthoz
_ l98 e/Ft agazdasági tartalékba.

Felelős: polgármester
Határidő : következő költségvetés módosítása.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
rendeletet hozta:

ltzooz. űz zg.l Ö*n r

Úrkút Község Önkormany zata 200 6. évi költsé gvetéséről szóló
beszámoló.

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



2. napiiend: Úrkút Ktizség Településfejlesztési koncepciója - tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Farkas István: A településfejlesztési koncepció tervezetében úgy tűnik a történeti rész 1987-
ben lezárul, pedig ezt követően történt a tomacsarnok építése, a géuvezeték, a telefon
kiépítése. Javasolja ezt arészt2006-igbezárő|ag kiegészíteni' Szívesen ad a mangánérc
bányárő| kiadott könyvből a Pagony kft_nek, mert sok úrkúti adat is szerepel benne, melyet a
koncepcióban fel lehet használni.
Azivőviz ellátásról a 10. pont szól, amely pontatlan, ugyanúgy mint a l2. pontban, amely a
banya telepengedélyéről szól, holott a brínyának környezetvédelmi mtiködési engedélye van'
A gázcsere telep mar nem funkcionál, a macskalik pedig nem Úrkúthoz tartozik'
Szeretné tudni azt is, hogy mennyiben tartozik a településfejlesztési koncepcióhoz ap|. a
meddohányó.

Vincze Attila tervező. Pagony Kft részéről: Azutőhasznosítás miatt kell foglalkoznia a
koncepciónak pl. ha a meddőhányó rekultiváciőja történik, hogy fog megoldódni, fásítással?
Ezeket számba kell venni.
A kiadványt előre is megkc}szöni, biztos tudja hasznosítani.

Vassné Balazs Györgyi: Mit jelent a helyi védettség? Szerinte helyi védettség alá kellene
helyezni a telepi _bányász_ lakásokat. Meg kellene határozni, hogy milyen formában'
hogyan lehet őket úgy felújítani, hogy eredeti állapotukat fenntartsák.

Vincze Attila tervező: Erről a Képviselőtestületnek kell döntenie, ő határozza meg, mit kell
helyi védettség alá helyezni, a helyi építési szabályzat pedig azthatérozzameg, hogy milyen
formában lehet építkezni.

Vassné Balazs Györgyi: Lehet, hogy a koncepciónak ilyen általánosnak kell lennie, de ő
konkrétabbnak képzelte el. Pl. az erdógazdálkodásnál' a legtöbb erdő magántulajdonban Van.
Az onkormányzatmit szólhat bele abba, hogy azerdőtulajdonos mit csináljon a tulajdonával'

Vincze Attila tervező: Ki kell derülnie az étrt soráno hol lesz erdőfejlesztés, azt mar úgy kell
bevenni. Földhivataltól, erdészettől az üzemtervet meg kell vásárolni, azt átke|l
tanulmányozni' és azÍ amegfelelő övezetbe kell sorolni.

Rieger Tibor polgármester: Mivel a koncepcióban sok he|yreigazítani való van, ezért erről
most a Képviselőtestület dönteni nem tud. A településfejlesztési koncepciót a következő
testületi ülésen lehet majd - szandékai szerint - véglegesíteni. Kéri a Pagony Kft-t, hogy a
koncepciót úgy készítse el, hogy a májusi testületi ülésre be tudja terjeszteni.

3. napirendi pont: Hauser Lajos Általanos Iskola Minőségiranyítási programja.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balázs Györgyi: Nem tudja mire vélni, hogy a 2004_es évszám rajt van minden
oldalon.

Tróbertné Klein Beáta isk. igazgató: Véletlentil maradt benn' nem tudja miért, ezt módosítani
fogja.

Vassné Balazs Gycirgyi: Az anyagban benne van a kompetencia mérés, azonban az éves
mérés nincs benn.

Tróbertné Klein Beáta: Az éves mérés és annak id<íponda a munkaterv részétképezi, abban
van benn.

Vassné Balazs Györgyi: Az éves mérésnek j ogszabály szerint benn kell lennie a
minőségirányítási pro gramban.

Tróbertné Klein Beáta: Ki fogja egészíteni ezzel az anyagot.

Vassné Balázs Györgyi: Hianyolja a német nyelvre vonatkozó sikerkritérumokat. Mennyi
tanuló tett alapvizsgát német nyelvből?

Molnárné Titscher Marianna igazgatóhelyettes: Alapfokú nyelwizsgríra felkészítés folyik.
Díjak nem alacsonyak, ezmiatlis csökkent a tanulók kedve' Az utóbbi években 4-5 fő tett
német nyelvből a|apvizsgát Ó személy szerint azt szeretné, ha 8'-ik év végéig minden diáknak
meg lenne az a|apvizseája..

Vassné Balazs Györgyi: Az óvodában a szülők is értékelik az óvodapedagógust, az iskolában
a tanulóknak is értékelnie kell a pedagógust, ezt ebben az anyagbannem látja. Pedig kötelező
lenne.

Tróüertné Klein Beáta: Ez benn van aző anyagukban is.

Pichler Józsefné alpolgarmester: Tudja, hogy nem tartozik szorosan ehhez a témához, de
mégis el kell mondania itt is azt, hogy mennyire sajnálja, hogy az úrkúti iskolából elmennek a
nagyon jó tanulók és a problémás gyerekek.
Szeretné, ha a problémás gyerekekkel többet foglalkozna pl. a fejlesztőpedagógus, illetve az
eminens tanulókkal is jobban lehetne foglalkozni, pl. külön szakköröket szervezni számukra,
hogy itt lehessen tartani a diiíkokat.
Folyamatosan csökkenik a tanulók létszáma, szerinte mindent meg kell tennie az iskola
vezetésének és a pedagógusoknak is, hogy a gyereklétszám ne azért csökkenjen, mert a
diakok elmennek a szomszédos iskolr&ba.

Tróbertné Klein Beáta: A jó tanulókkal kapcsolatban megint csak azt tudja elmondani, hogy
őket Ajkára viszik a hat osztályos gimnáziumba, ahol komolyabb a tananyag, mint a sima
általános iskolában.
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Rieger Tibor polgrármester: Javasolja az iskolai minőségirrányítási program elfogadását úgy,
hogy a módosításokat csatolnia kell az iskola igazgatőjanak.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ l0 igen szavazattal, _ ellenszavazat nélktil _ az alábbi
határozatotborta

25t2007 . (IY .27 .\ ol<Kt határ ozat

A Képviselőtestület a Hauser Lajos Általanos Iskola
Minő ségirányítási Pro gr a:nj át el fo gadj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

4. napiendi pont: Hauser Lajos Általános Iskola Házirendjének módosítása'

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők elóre megkaptrík.)

Kérdés. hozzaszólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

26 t2007, (IY .27 .\ ol<Kt határozat

A Képviselőtestület a Hauser Lajos Általános Iskola módosított
Házirendj ét el fo gadta.

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

5. nanirendi pont: Napkozi otthonos Óvoda teljesítményértékelési rendszere.

Előadó: polgiírmester

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs Györ&vi: Az óvoda teljesítményértékelési rendszere jobban kidolgozott,
értékelési szempontok is vannak, a szülő is és a munkáltató is értékel, a maximális pontszám

, l00. Amit hianyol, a mérőlapok nincsenek meg'

Karisztl Jánosné óvodavezető: Az óvoda készített mérőlapokat, sajnos az előterjesztéshez nem
koi,hogypótlólaglegyóncsatolvaazanyaghőz,

Vassné Balazs Györgyi: Az óvodavezető által benyújtott mérőlapokat átnézte és véleménye
szerint azok jók, tartalmazzrík mindazokat a dolgokat, amely alapjrín megfelelően el lehet
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végezni az méréseket. Tájékoztatja képviselőtarsait arról is, hogy elvégezte a közoktatás
szakértői képzést, és e témával behatóbban foglalkozott.

A Képviselőtestület egyhangúan, _ 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkü| _ az alábbi
határozatothozta:

27 t2007 . $Y .27.\ öl<Kt határozat

A Képvi selőtestület az önkorm ény zat fenntartasában működő
Napközi otthonos Óvoda telj esítményértékelési rendszerét
v álÍoztatás nélkül e l fo gadj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

6. napirendi pont: Vegyes tigyek.

a') Ajkai Látassértilt Klub támogatás iránti kérelme.

Előadó: polgármester

(rásos kérelmet a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Az ajkai Látassérült klubba több úrkúti látássértilt is jar, ezért javasolja, hogy
1 0 e/Ft támogatásba részesüljenek.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - e|lenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

28l2O07. GY .27.\ ÖY'Kthatérozat

Képviselőtestület az Ajkai Látássérült klub részére az
önkormríny zaÍ 2007 . évi költségvetésében a gazdasági tartalék
terhére, 10.000._ Ft. _ egyszeri _ támogatást állapít meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2007 ' május 3l'

Tobb targy nem volt, a polgarmester az ülést 21.00 órakor berekesztette.

Kmft

\_.\"
Rieger Tibor
Polgrírmester

Qo,J* ü
Rostási Maria

jegyző


