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Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dt.Dőczy Mariann
Farkas Istviín'
knríZoLtán,
Lipp Józsefné,
Lisáes Győző
Zsebehány Krárolyné
képviselők

Távolmaradását bei elentette:
képviselő

Ifi

.obermayer Miklós, Vassné Ba\ázs Györgyi

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Méria jegyző

'

fueger Tibor polgrírmester k<iszöntötte a megjelenteket és negállapította, hogy az ülés
hatérozatképes,mert a Testület 10 tagjából 8 fő jelen van.

:

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, ellenszavazatnélkülelfogadott.

NAPIREND: I.) Tájékoztató

a Tekeklub működéséről, különös
önkormány zatí tátmo gatás felhaszn áIásár a.

tekintettel az

Előadó: Fehér Baléns Egyesület elnöke
2.) Vegyes ügyek.
a.) Kiss ImrénéÚrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakos lakásbérleti
szeruődése-

Előadó: Rieger Tibor polgármester
b.)Tájékoztatő aKozösségi Ház és Könyvtar munkájáról.
Előadó: Tihanyiné ocze|la Zsuzsawta könyvtáros és
programszewező
I

NaprnnNo tÁRcyAr,Ásl. nl,Ótr:
a.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Rieger Tibor polgármester.

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés'hozzászőIás: Nem hangzott eI.
b.) Polgármesteri tájékoztatő a kéttestületi ülés között

végzett feladatokról.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászőlás:
Farkas István: A váurqz alapján_ véleménye szerint _ a belterületbe vonáshoz az tinkormányzat
így mar hozzquuÍhat, ezért javasolja a mostani testületi ülésen az igyféI részérea pozitiv döntés
meghozatalát.

Rostási Mária jegyző: A döntés meghozataléútozkel| az ügyfelkérelme a belteriiletbe vonáshoz, a
kérelemhez mellékelni kell a tulajdonjogról szóló bejegyzést, azigyfé|nek nyilatkozni kell arról is'
hogy a termelésből való kivonás költségeit viseli, és egyéb jogszabályban előírtakról. Eá követően
készül el a Képviselőtestületi előterjesztés, ahatérozati javaslattal együtt.
Rieger Tibor polgiírmester: Ezen kívül még nincs Keller Krisztirán nevén a Kanyaréktól
megvásiírolni kívríntkülterület. A másik megoldás az,hamind Keller K. mind Kanyár Henrikék
kérik a belteruletbe vonást, mint tulajdonosok.
Farkas István: Nem érti, miért nem lehet egy hatérozatot hozni a belterÍiletbe vonásról, ha ezzel' a
vázrajzzal egyetért a Testület. Hiszen métr az tigyfél avézrajzot elkészíttette és ezért fizetnie is
kellett.

Keller Krisáián úrkútilakós: Tudja, hogy mi kell a beltertiletbe vonáshoz és ahogy aKanyárékÍőI a
külterületi foldet megvásarolta, űgy a kérelmétés a jegyző által elmondottakat csatolni fogja a
kérelemhez. Neki azépítéshatóságon aztmondták, hogy azutatnem sziikséges belterületbe vonatni,
így is kaphat majd építésiengedélyt. Neki az a célja hogy építkeáessen, és Urkúton építkezhessen.
Rieger Tibor polgíírmester: Végül is ilyen formában a Testület már eI tudja fogadni majd Keller
Krisáián kérelméta belteriiletbe vonásról' mert ezt követőenittézi majd a külterületi szántő adásvételét,amit 15 napra ki is kell fiiggeszteni az önkormányzat hirdetőtáblájéra.
Ő nem lát semmi akadályt aá követően a belterületbe vonásra. Elviekben a Testület egyetért a
belterületbe vonással, azzaI amegsegyzéssel, hogy aztftis legyen belteruletbe vonva.

A Képviselőtestület

po l gármester j avaslatát

e

gyhangúlag elfo gadta.

Rieeer Tibor polgiírmester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondta aTájékoztatő 3. pontjrához
kapcsolódóan, hogy a testületi arryagkiküldését követően jött a szennyvízpályázathozi$abb
tisztézandő kérdés,melyhez hiánypótlás is társul. Ugyanis apályázat szerint' illetve az RMT
átdolgozását követően a 85'0 oÁ-ostámogatottság helyett 84,33 %o-ra lehetett kiszámítani a
támogatottságot. Ezviszontaztvonjamaga után, hogy a 85,0 Yo és a84,33 yo közötti külcinbséget,
arri 4.200 eiFt saját részlesz, az önkormányzatnakbízonyitani kell' hogy ez az összeg
rendelkezésre á1l. Javasolja' hogy azönkormányzat2}l}. évi költségvetésében, acéltartaléknála
szetrtyvizberuházáshoztartalékotösszegbőllegyenaf edezet.
Kérdés^hozzászőIás:

'
.

Pichler Józsefné: Természetesen ehhez véleménye szerint hozzá kell jrírulnia a Testületnek, de
elmondja aztis, hogy nagyon régóta húzódik a II. fordulőspályázatbírá|ása. Lehet egyáltalénlátni,
hogy mikor lesz meg az eredmény?
Rieeer Tibor poleiírmester: Reméli, 60 napon belül meglesz. Elmondj a azt is, hogy többször
olyan hianypótlási kötelezettség, amit igazáből nem tud megérteni, mert vagy benn van a
pályénatban,vagymárkorábbantiszténvalett.

van

Farkas Istviín: Véleményeszerint apályazatírónak tudnia kellene, hogy miből, hogyan áll össze a
páIyázat, és azt jőI meg kellene írnia, hiszen nem kevés pénÍftzetérte az önkormányzat.

Lipp Józsefné: Jelenleg akkor úgy á11

a dolog,

hogy szennyvízcsatornénás az idei évben már nem

lesz.

Rieger Tibor polgiírmester: Igen, ez több mint valószinú, mert a beruhénás megkezdése előtt a
kozbeszeruési eljrírást is le kell bonyolítani.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

8 igen szavazattaI. - ellenszavazat

nélkil _ az alábbihatérozatot

hozta;
23 l 20 l

0. (Y IL6 .\ ÓkKt határ ozat

Úrkút Ktizség ÖnkormrányzatKépviselőtestületea67l2O09. (XII.15.)' Il20I0.
(I.26.) Ötrt számuhatérozatát mely Úrkút község Szetnyvizcsatorna
hálőzat és szennyviztisztitó telep építésecímű és KEOP-7.I.2.0-2008-0069
szátmű II. fordulóra vonatkoző pályénati eljáráshoz kertilt benyujtásra, az
alábbiak szerint módosítj

a.

Az Önkormányzatz}I}. évi költségvetésében _ a céltartalékona

szewtyvízcsatorna beruhénás címszó a|att _ a 85,0 oÁ-os ttímogatottság 84.33
oÁ-ra csökkenése miatt további saját forrás, 4.200.000.- Ft rendelkezésre áII.

Felelős: polgármester
Hatríridő: azonnal
Rieger Tibor polgármester: További szóbeli kiegészítéskénta 2. ponthoz elmondta, hogy a
Falumúzeum felújítása érdekébenispáIyázatot nyújtott be azBgyesület, de mivel az is
-t

t\iajdonban van, ezért sziikséges ehhez is a testületihozzájérulás, valamint az ts,
hogy a felújítást követően a kialakult állapotot a tulajdonos 5 évig változatlan formában fenntartja.
önkormányzati

Kérdés^hozzászőlás:

Lipp Józsefné: Léttta aterveket, nagyon szép lesz, ellhez javasolja

A Képviselőtestület egyhangúlag _
hozta

2 4t

a testület

hozzájánilását.

8 igen szavazattal' - ellenszavazat néIkiJl - az alábbihatérozatot

2010. NII.6.\'Öl<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete, mint azitrkttti396110 hrsz-u közösségi htz -,95 hrsz-u - kereszt -, és a 83 hrsz-u - kút - ingatlan tulajdonosa
hozzájárul al'thoz,hogy azÚrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület a három
ingatl anon terv ezett b eruházást me gval ó s ít sa. Az önkormríny zat v állalj a' ho gy 5 éven
keresáül az egységes arculatot meghatározó elemeken váItoztatásokat nem végez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület egyhangúlag hozta;

2512010. (VII.6.)

8 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül - az alábbihatátozatot

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete' mint az trkitti 428 hrsz-tt ingatlan
tulajdonosa hozzájarul a}lhoz,hogy az Urkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület a
Falugyűjtemény épületéntewezeff'bertlhazástmegvalósítsa. Az önkormtínyzat
vál|aIja, hogy 5 éven kereszttil az egységes arculatot meghatarozó elemeken
v áltoztatásokat nem v é gez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rieger Tibor polgármester: A 6. ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy a mai napoÍaz
ámyékolástechnikások is adtak átrqánlatot, arolettáraviszont aztmondták, hogy az a csarnokban
elképzelhetetlen. Az ámyékolástechnika üvegtáblánként adta az árqánlatot' mely így 650 e/Ft.
Azonban véleménye szerint hadrágább is a külső hő védő fólia, ő azmeIIé tenné a voksát.
Pichler Józsefné: Neki is az a szímpatikusabb, de van ennyi pénze az önkorményzatnak?
Rostási Mrária jegyző: bruttó 625 elFt varttervezve e feladatra, azonbart a gazdasági tartalékon
millió forint van, abból a különbséget lehet fedezni.

Lipp Józsefné: Feltétlenül kell valamit kezdeni a sportcsarnokkal, mert nagyon meleg van.
Ha tényleg olyan jó a hő védő folia, és fedezet is van rá, itgy ő javasolja.

Fúas_Iswán: Szerinte is a külső

hő védő fólia

a

jobb.

1 1

Dr. Dóczy Mariann: Időjárás áIIő ez a külső hő védő fólia?
fueger Tibor polgármester.' Igen, időjárás ál1ó.

Lipp Józsefné: Ő javasolj a afőliázást mindenképp.

A Képviselőtestület egyhangúlag a hővédő főlizást javasolja

a tornacsarnoknál.

Lipp Józsefné: A 7. pontban foglaltakkal kapcsolatbankérdezi, hogy a polikarbonátos
buszmegállóba is lenne pad, ahova az idősebbek le tudnak majd ülni?
Rieger Tibor polgármester: Természetesen pad mindegyik buszmegállóban lesz. Majd a 8. ponttal
t up"*tutuan kiegészitéskéntmég elmondja, hogy a nyílt árok készítésénekköltségeinél azi$hÍd
építéseplussz költségként j elentkezne.
Dr. Dóczy Mariann: Ő a 8. ponttal kapcsolatbanaztkérdezi,hogy ki végezné el a Hivatalelőtti
nyílt vagy burkolt árok felújításáva| kapcsolatos munkákat?
Rieger Tibor poleííÍmester:A közcélú munkások' mert ktjzöttiik van olyan dolgozó is' akinek
kőmüves gyakorlata is van.

Lipp Józsefné: Biztos hogy esztétikusabb lenne a burkolt árok és a parkosítás. Így az Eo-N-tól
viiszakapo tt pénz elég is lenne. De mi lesz akkor a hordalékkal ami a felső faluból jön le. Hogy
lehet majd kitisztítani a burkolt árkot?
Rieger Tibor polgármester: Terveink szerint a burkolt rész előtt egy hordalékfogó rácsot
tet"'it"''e''t.Így utisztitásmegoldható lenne, vagyis ki lehetne szedni a hordalékot. A burkolt
részen tisztítő aknák lesznek, amelyen a bekerült hordalék tisztithatő.
Farkas István: Biztos, hogy a burkolt árok szebb, de afalu nagyobb részénis rossz acsapadékvízelvezető árok, és ahhoznem is nyűIaz önkormrínyzat.

Rostási Mária jegyző:
lehetne újítani.

A

gazdaságitartalékból lehet átcsoportosítani és a főút mentén az étkotfe|

Farkas István: Nagyon rövid azidő miír, és szerinte nem lehet megfelelő szakembert ta|álni.Ezta
jövő évben kellelvógezni, és időben kell elkezdeni a munkálatokat
A polgármester által elkészített költségszámításokat átÍLéúe,és a véleménye az, hogy a burkolt
arcka!ávan tervezve, a nyílt arok pedig fiölé. A számításbacsak anyagköltséget lát, ki fogia
elvégezní a munkát.

Rieger Tibor polgármester: Igyekezett mindkét munkránál arénylagpontosan kiszámolni az
anyagköltséget, a munkálatokat a közcélú fog|alkoztatottak végzik.
Felteszi a kérdés, hogy ki ért egyet a burkolt arok elkészítésével.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _

8 igen szavazattal. - ellenszavazat nélktil _a burkolt árok

elkészítésételfogadta.

A KépviselőtestÍ.ilet egyhangúlag hozta;

8 igen szavazattaI. - ellenszavazat nélk'J.l - az aláhbihatátozatot

2612010.

(Vil.06.) ÖkKt határozatot

A Képviselő-testület az Önkormányzatz}I}. évi költségvetésében a
gazdasági tartalék terhére bizto sít

a.) a Polgármesteri Hivatal előtti

árok

és járda

felújításríra1.900.000.-

Ft-ot

b.) a Rakócziutcában (Kék túra vendéglővel szemben) építendő
aluminium v ézas polikarbonat buszmegálló létesítésérebruttó

650.000.- Ft-ot
c.) a tornacsarnok ablakaira hővédő folia elhelyezése céljehőI bruttó
425.000.- Ft-ot
e.) Morvosi rendelő és ahozzátartoző lakás külső nyi|ászárőinak
felújítására 3 50.000.- Ft-ot.
Felelős: polgármest er, jegyző
Hatráridő: 2010. augusáus 1 5.

l.nanirendi pont: Tájékoztató

Tekeklub működéséről, különös
támo gatás felhasználására.
a

tekintettel az önkorményzati

Előadó: Fehér Szabolcs egyesület elnöke

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

A képviselő-testiilet egyhangúlag -

8 igen szavazatta|' - ellenszavazat nélkül _ az alábbihatározatot

hozta;

27 t 20|0. (Y

II.6.\ o|<kt határ ozat

A képviselő-testület

Tekeklub működéséről szóló
előterj e szté st v á|toztatás nélkül el fo gadj a.
Felelős: polgármester
Határidő: azotrta]r
a

2.napirendi pont: Vegyes ügyek.
a.)

Kiss ImrénéÚrkút Csokonai u. 1. szám alatti lakós lakásbérleti szerződése.
Előadó: fueger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést
Kérdés, hozzászőLás

a
:

képviselők előre megkapták.)

Nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag _

8 igen szavazattaI' - ellenszavazat nélkül _ az aLábbihatfuozatot

hozta:

6

2812010. (VII.6.)

okkt határozat

A képviselő-testület

Úrkút' Csokonai u. 1.
szám alatti ,,nagyház" épület emeletén elhelyezkedő lakást
Kiss Imrénééshátzastarsa Kiss Imre urkút, Csokonai u. 1.
szám alatti lakósok tészére20 I 0' j úlius 1 . napj ától bérbe adj a
a tulajdonában lévő

l.június 3 0. napj áig bezárő|ag.
A havi lakbér összege: 7260.- Ft.
20I

Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: azonnal
b.) Beszámoló a Közösségi
El ő adó

:

Haz és Könfiar

munkájáról.

Tihanyiné o czella Zsuzsanna könyvtáro s é s pro gram szerv ező

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kőrdés^hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Áttanulmányoztaabeszámolót, melynek 8 oldal a terjedelme, és ebből 6 oldalnyi
a könyvtánól szól. Holott tudott dolog volt, hogy a képviselő-testület a közösségíhánban, a
programszervezéssel nem volt megelégedve, és ezértkértaz előzőbeszámolási időszakhoz
viszonyítottan, arányIag gyorsan' fél év múlva egy újabb beszámolót. Ami a közösségihénban az
önállóan végzettmunkát iI\eti, aznagyon kevés. Annak 90 %-át az iskola, óvoda, SZM, stb.
szerveile. Megdöbbenésétfejeziki azutolsó oldalon' az utolsó előtti bekezdésben foglaltak alapján,
mely szerint ,,Polgármester Urnak mátr jeleztem _ egy beszélgetésünk során _ hogy több,
színvonalas, sok ember érdeklődésétmegindító programok szervezésébenolyan segítségrelenne
sztikségem, aki a helyi igényeket ismerve ötleteivel, agilis személyévelfellendíthetné a község ilyen
irrányu igényét)'Eá mégis, hogy gondolja Tihanyiné?
Elóző testületi ülésen is elhangzott miért nem ő szervezí a közösségi
Tihanyiné oczella Zsu
hazbeliprogramokat. Nem lett figyelembe véve az,hogy a közösségihézbeli programoknál neki ott
kell lenni, segítséget kell adni. Rengeteg klubfoglalkozás vart. Ez mellett és a konyvtárosi munka
mellett atakarítás is ráhárul.
Menet közben derült ki számára is' hogy nem sikeriil a programszervezést ellátnia. ,,Valószínű én
eÍTe nem vagyok alkalmas, mert erre egy nytizsgő, mináenhol ott lévő ember kellene. É''erendelkezem ezekkel az adottságokkal. Nem ismerem még 20 év után sem a helyi embereket, az
igényeiket.'' Vassné javasolta a korábbi testületi ülésen, hogy végezzen felmérést.De igazábő| ezt
sem tartja egy előrelátó lépésnek.Ugy érzi,ltt megfeneklett .Ezért is kereste meg a Polgármester
itatmár korábban, és mondta el neki ezeket a dolgokat. o próbálkozik, de nem sikerül ellátnia
ezeket a feladatokat, és ezért gondolt a segítségre.
Pichler Józsefné: Hogy gondolta ezt a segítségetaZsuzsa, hogy mellé az önkormányzat
programszewezőt, és ő lemond arról, így csak könyvtarosi feladatokatlátel'

felvesz egy

Tihanyiné oczella Zsuzsanna: Amikor megnyílt a közösségihaz és a könyvtar' nem is volt szó a
programszervezésről, csak a gondnoki feladatokat és a könyvtrírosi feladatokat kellett ellátnia. A
munkaköri leírásában csak 2008-tó1 szerepel a programszervezés.Igazabó| a munkaköri leírás
alapj án csak a felügyeletet kell bizto sítania.

Rostási Máriajegyző: A munkaköri leírás 1. pontját olvassa fel szó szerint (Munkaköri leírás a jkv.
Mellékletét képezi.). Ez konkrétan a szeÍvezésre vonatkozik és nemcsak arra, hogy a közösségi ház
ajtaJátki- és bezéqa, illetve felügyeletet biztosítsa' Az elhangzottaka\apjén megállapítható, hogy a
könyvtiírosi munkával nincs gond,azotlbana programszervezéssel igen. Elmondja a Képviselőtestületnek, hogy jogszabáIy alapjánakőtelezó könyvtári őtákszámahetente 12, jelenleg azilrkűti
könyvtárban heti 20 őrában'vaÍLanyitratartás. A mostani besziímolő a|apjana2162főnyi
lakosságbóI236 fő abekatkozottak száma.Ez alapjánlehetne csökkenteni a könyvtári órák számát.
Tihanyiné oczella Zsuzsanna:Nagyon sok idejét elveszi a napi takarítás is, és a 6 óraígy nagyon
kevés.

Rieger Tibor polgiáÍmester: Ó art szerette volna, ha a KözösségiHázbarl,, könyltarban a 40 őrás
munkahétben dolgozik a közalkalmazott, és hét végéneste 10 óráig lenne nyitva a közösségiház,
hogy a fiatalok tudjanak' hova menni. Azonban Zsuzsaktilön kérésére,a napi 8 óra napi 6 őráralett
csökkentve. Atakarítássalkapcsolatban megkérdezi a Tihanyinét' hogy p|. a2007.'ben vásarolt és
hasznáIatb an lévő fii g gönyök mikor l ettek mo s atva, Lettek- e e gy általén.
közösségihéz,hoIott elejétől fogva tudta Tihanyiné, hogy a
takarítási feladatokat is elkell látrua.

Lipp Józsfné: Nagyon koszos

a

Farkas István: Sok olyan dolog felmerült, ami amunkáltatói jogkört gyakorló feladata, ezért
j avas o lj a azt más formáb an me gb e szélni a munkav állalőv aI.

Rieger Tibor polgármester: Az előteqesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy előrelépés a
p'og.u*.'ervezéssel kapcsolatban Tihanyiné részérőlnem történt' egyedül a könyvtar működik jól'
heti 30 őrábarl'való működtetése. A munkáltatói jogkör gyakorlójaként a
-oib*rmeggondolandó a
fe|merült gondokat tisztáznifogja. A maga részéről az előterjesáést nem tudja elfogadni. Felteszi a
kérdés,,,Ki tudja elfogadni az előterjesztést?

A Képviselő-testület _

5 nem, 3 tartőzkodás (Dr. Dőczy

M. Zsebhéai K.né' Ifi'ÍlZ.) mellett az

alábbi határ ozatot hozta:

haz és Könyvtarb an v é gzett
munkaról _ Tihanyiné oczellraZsuzsanna könywríros és
programszewező áItal- készítettbeszámolót nem fogadja el.

A Képviselő
\J

-testület a Közö

sség i

Felelős: polgármester
Határídó: azonnal
Több targy nem volt a polgármester azülést 19.30 órakor berekesztette.
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Rieger Tibor
polgármester

kmft.
/.20

. $\-,
I

\ro\-,.

Rostási Mária
jegyző

