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Községi onkormányzat
Úrkút Rríkóczi u. 45.
Szám: 234I 12003.

JEGYZoKÖNYv
Készült : Úrkút Község Önkormán y zati Képviselőtestülete 20 03 . j úlius 2I .- én
Ihétfón/ du. 1 7.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester

Imri Zoltán,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor képviselők.
Távolmaradását beielentette: Vassné Balá.zs Györgyi képviselő.
Tánácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mrária jegyző,
Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította,
hogy aziIéshatározatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fb jelen van.
Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag-9
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NAPIREND:
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Gyrus BT _ egészségügyi vállalkozás tájékoztatőja a
Háziow osi szolgálat működéséről.

Előadó: dr.Dőcry Mariann háziorvos
2

.

l

Szentgál -Úrkút fo gászati körzet működé s érő 1 .

Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos
3 ./

Közti sztvi selői

il

l

etményki e gészítésről_ rende let-t erv ezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

4.l

Óvodavez ető páIyánatrőI.

-

Óvodav ezetői megbizás.

Előadó

:

Pichler József polgármester

5./ Vegyes ügyek.

-

LangGottfriedné helyiségbérletiszerzódésének

meghosszabbítása.
A\tu\ános Iskola j árőIap felújítása.
Önkormányzatíutak kátytlzása.
Rendezési tervhez teki páIyázat
-,,Sza\ő-féle'' önkormány zati lakás értékbecslése.

_
-

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
a.l Je|entes a lejrírt határidejii testtileti hatétrozatok végrehajtásálrőI.
Előadó: Polgármester
f pol gárme ster a \ej árt határi dej ű te stül eti határ o zatok
végrehajtásarőI az alábbi szóbeli előterjesztést tette:

P i chl

er Józ

se

24l20O3. NLZ.I Öl<IG.határozat A2002. évi gyermekvédelmi munka
elfogadás árőI szőIő tájékortató a Megyei Gyámhivatal részétemegküldést nyert.
28l2O03. NI.2.l oI<Kt.határozat:Tenk Zsolt és felesége Tenkné Kiss Rita
Úrkúti lakósok családi hán épitéséhezmegáIlapított100 e/Ft kamatmentes
kölcsönrő l szóló szerző dés me gkötésre keriilt.
30l2OO3. NI.2.l ÖIKt.hxározat: orbánJőzsef nyugdíjas pedagógus részérea
gyémánt diplomájáh oz a 30 e/Ft-os bruttó jutalom kifizetésre került.

Kérdés,hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 szavazattal, - ellenszavazatnélkül Jelentést elfogadta.

a

J

Pichler József polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy írásbeli kérelem
aÍapján a 29l2OO3. NI.2.l ÖI<Kt. hxározatjavasolja viszavonni, mert Lipp Edina
és Medgyesi Szabolcs Úrkút, Petőfi u. L7. sz. alatti lakosok az 50 hrsz-u
beépítetlen terület vételi széndékától elálltak az áItaluk magasnak vélt 800.Ftlm2 ár miatt.
Kérdés.hozzászőLás:
Rieger Tibor: A későbbiek folyamán ez az ár módosulhat, mivel szerinte is
magasan lett megáL|apitva, hiszen kettészeli avízebezető árok.

Pichler József: Egyenlőre a Testület azért a telekért a 800.- Ft/m2
meg. Véleményeszerint ez Yan érvénybe.

étrat áIlapította

szüksége a területre és el akarja

Rieger Tibor: Ha az önkormányzatnaknincs
adni, akkor csökkenteni kell azárat.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alább\
batározatothoúa:
31'

t2003.

NII.2t,t Ól<Kt. batározat

A Képvis el őtesttile

t

a

23
3Ql 2003 . NI.z.

l okKt.

hatátr ozatáÍ

,azugyfél kérelmébenfoglaltak alapjan - az áItaIuk
magasnak tartottár miatt - a vételi szándékelállása miatt
azonnali hatáI|y

al, vi

s

szav onj a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napirend: Gyrus BT _ egészségügyiváIlalkozás tájékoztatőja

a

Háziorv osi Szolgálat működéséről.

Előadó: őr.Dőcry Mariann háziorvos
Árásos előterjesaést a képviselők előre megkapták./
Dr. Dócz.v Mariann háziorvos: Kiegészítéskéntelmondja, hogy az elműIt
évben elhangzott tájékoztatőhozviszonyítva nem sok új dolog történt, ezért
az írásbelitájékoztatőja is ehhez igazodik.
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KérdélhozzászőIás:
Kocsó Jánosné: A tavalyihoz képest apercátlagnőtt?
Dr. Dócz.v Mariann: Módosult egy egészpicit.

Kökönyei

Edit: Milyen járműre gondolt a védőnőnek?

Dr. Dóc4v Mariann: Egy kerékpáma,vagy egy használt kismotorra gondolt,
számais megnőtt, és így több, külonböző helyre
@teset
kell mennie a védőnőnek.

Pichler József poleármester: Elmondja, hogy a védőnő Magyarpolanyba
ál1 rendelkezésére, így könnyebben és gyorsabban
h.1y.tt.'ít'
"hóMrékpár
megko"elítheti a csalídokat. Véleményeszerint innen jött az ötlet, már őt is
megkereste azüggyel kapcsolatban a védőnő.
Rieger Tibor: A domborzati viszonyok miatt Ú'kuton nehezebben lehet
t érekpa'on közlekedni mint Polányban, más jármújobb lenne.

Kökönyei

Edit: o is jónak tartaná ahinigondozás megszervezését'

: Az önkorm ány zat költségvetésében szerepel hízi
ffiozás -.gr'"*ezésénekminimális pénzngyi fedezete.Métr az elmúlt
ávben is megÉereste a Hivatal az egyedil é1ő, idős, beteg embereket, de
Rostási Mária

je

gyző

akkor el lett hárítva részükről a segítségnyújtásezen módja. Jelenleg a
szociális étkeztetésés aházi gondozásra aZ elvi működési engedélyezési
eljárás folyamatb anvan) a tervek szerint augusztus 15.-tő1 nap\ 4 őrában
tórut a|kalmazásra a képzettséggelrende\kező Busznyákné Pichler Judit. Az
idős, rászorultak körébőljelenleg 2_3 gondozott lenne.
Dr. Dóczy Mariann: Nem a szakmai részIteztartozik, de nagyon fontosnak
t".tl"' h"gy az orvosi rendelő és a lakás tetőcseréje után megtörténjen a
csitoménás is. Szeretné, ha ezt atulajdonos önkormányzat e|végezné.

ImríZoÍtén:Azépület állagmegóvása érdekébenerre nagy szükség is van.
Pichler József polgármester: Arajánlxot kér, és art követően dönt a Testület.
Lisztes Győző: A csatornázásházikivitelezésben is megtörténhet. Meg kell
mérni a csatorna hosszát és fel kelltenni.
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Rieger Tibor: Az orvos érdekelttévan téve abban, hogy több vagy kevesebb
győgyszert ír fel a betegnek?
Dr. Dócz.v Mariann: Nem.

Pichler József polgármester: Fuith Ferencné asszisztens fog még dolgozni?
Dr. Dóczy Mariann: Nem tudja, jelenleg beteg.
f po gárme ster : Me gkö s zoni a táj ékoztató, a c s ato méuásr ől
árajánlatotmegkéri, a védőnő részérea kerékpár legfeljebb a2004 évi
költségveté sbe tew ezhető.

P i chl

er Józs

A Képv i s e

1

e

1

őte stiil et

a táj ékortatőt határ ozathozatal

né

lkül e gyhan gúIag _ 9

igenszavazattal,-ellenszavazatnéIk<tllelfogadta.

2. napirend : Szentgál-Úrkút

fogászati körzet működéséről.

Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: A fogtechnikus is készítfogpótlást?
Dr. Steinbach Andrea: Ha műfogsor eltört, vagy kilyukadt meg csinálja, de
helyben dolgozni azértnem tud, mert nincsenek meg a feltételek. Különben meg
tudná csinálni ezeket a dolgokat is.
Rostási Mária jegyző: A tájékortató végénkériaz elmúlt testületi ülés
jegyzőkönyvét ahozzájárulásról, hogy az ANTSZ-néI a kérvényételindíthassa.
Nem érti' milyen kérvényr őI, jegy zőkönyvrőI, hozzájárulásról van szó.

Dr. Steinbach Andrea: Egy kicsit összekeverte a dolgokat.
A rendelési idővel kapcsolatban szeretné bejelenteni, hogy minden maradt a
régibe, megváltozatni nem tudta, ezért is váltott székhelyet, illetve he|yezte át
Urkútra.
Pichler József polgármester: A,,Sza1ó-fe1e'' lakás további sorsáról a mai testületi
ülésen \esz sző, ha döntés születik, arről a fogorvost értesíti.
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A Képviselőtestület atájékoztatőthatározathozatal nélkül, 8 igen, 1 tartózkodás

mellett elfogadta.

3. napirend : Köztisztviselői illetménykiegészítés-

rendelet-terv ezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondta, hogy aköúisúviselői
törvény módosítását követően 2003. július l. napjátől lehetőség van arta,hogy a
közs égi önkormány zatol<náI rendeletben, egys é ge Sen valamennyi fe l ső fokú,
illetve val amennyi középfokú i sko lai vé gzetts é gu kóztisztvi s elő
al apil letményéneklegfelj ebb I 0 % - át i etményki e gészítésként kaphatj a.
Tájékoúatta arről is a Képviselőtestületet, hogy azt$ságokban, tévébenközölt
2003.július 1.-i 30 oÁ-osköilisnviselői bérfejlesztésvalőjáhancsak l l %o,mert
akörtisz\riselői bértabla szorzői emelkedtek 2001. július 1. napjától két
lépcsőben, átlagban 3 0 Yo-kal.
Fentieken kívül már több esetben tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a
Hivatalban dolgozó köztisztviselők létszáma_ 4 ügyintéző,I jegyző - a 2230
ftís lakosságszánhozviszonyítva, és nem utolsó sorban az ellátandó feladatokat
alapul véve, nagyon kevés, plussz I fő létszámfejlesztés szükséges
Mindezeket mérlegelve kéri a L0 %o-os illetménykiegészítésrőlszóló rendelet_
tervezet elfogadását.
11

K&dés^hozzászőIás:

Kökönyei Edit: Előkerest e a 200 1. évi költségvetéshe z készult anyagot,
amelyben azyan, hogy aköúisdviselők 10 %.-os béremelésbe részesülnek,
mert azilletménya|ap 34.150- Ft lett. Ezek alapján akoztisztviselők már előre
fizetésemelést kaptak, nem úgy mint akozalkalmazottak, akik mindig utólag

kapnak.

Pichler Józsefné : Javasolj a összehasonlítani a munkatörvénykönyve alapján
dolgozók bérétakár aközalkalmazottakéval, akár aköúiszítiselőkével. Míg a
közalkalmazottrészére az alapilletményénkí\ríilmindenért fizetnek, addig p|.az
ő munkahelyén a Takarékszövetkezetben még éjfelbe nyuló túlmunkáért sem.
Nagyon örülne, ha az ő bére is ugyanannyi lenni mint egy önkormányzati
do1gozónak.

Rostási Mária jggyző: A 200I. évi költségvetés készítésekormég lehetőség volt
arra, hogy a helyi önkormányzat az állami illetményalapnáI magasabbat
állapítson meg. Ez ahelyi önkormányzatiilletményalap emelkedett 10 %-kal és

7

ennek megfelelően 10 Yo-kal emelkedtek az illetmények is. 200l. július 1.
napjxőI viszont aköztisúviselői illetménynéIaz állami _ 33.000._ Ft-os _
alacsony illetményalappal kell számolni, kivéve ha az önkormányzati
illetményalappal megállapítottkőnisztviselői illetmény alacsonyabb lenne.

Kökön}'ei Edit: Nem érti az egészköztisztviselői bért, ezérttartózkodni fog a
szavazásnáI.

Pichler Józsefné : Szétmára érthető.

Lipp Józsefné: o

i' e.ti

abért.

Rieger Tibor: Arányos az egyforma 10 oÁ-os illetménykiegészítés
a középfokú és
a fe s ő fokú i sko ai v é gzetts é gu könisztvi s e l őnél ?
1

1

Mádlné Sas Anikó: Igen, mert nyilván a felsőfokú végzettségűnekaz illetménye
is magasabb.

A Képviselőtesttilet 8 igen

L tartőzkodő szavazat mellett az alábbi rendeletet

hozta:
14/2003. /VII.21./ ÖkKt. rendelet

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoáatott

köztisnviselők illetménykiegészítése.

/A rendeletsző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékleteÍképezi.l

í

napirend: Óvodav ezetői páIyázat.

lAzSZMSZ24.

Óvodav ezetői megbízás és visszavonás.

$. /1/ bekezdése alapjánzártilésre került sor.

5. napirend: Vegyes ügyek.
a.

l Lang Gottfriedné he lyi

sé gbérl eti

szer ződésének me gho sszabb ítása.

Pichler József polgármester: Lang Gottfridné kérte az önkormányzati
tulajdonban lévő nagyház épületében a mini abc-re a bérleti szerződés
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meghosszabbítását. A kérelemmel egyetért, javasolja a bérleti szeruődés
meghossz abbitáséú.5 évre, a korábbi feltételekkel.

Kérdés.hozzászólás : N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangtilag9 szavazattal,
határozatothozLa:
32

t

2003.

- ellenszavazat

nélkül az alábbi

NIL2l.l o|<Kt határozat

A Képviselőtestület Lang Gottfridné Ajkai lakos

észére az önkorm ány zat tulaj donában lévő 428 hrszu Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti épületben az áItala

t

eddig is bérelt helyiséget mini abc cé1jára2003.

július I. napjátől bérbe adja 5 év időtartamra. A havi
bérleti dij 12.l00.- Ft+ áfa, mely évente az
infl ációnak megfelelően változik.

Felelős: polgármester, j egyző
Határidó: 2003.július 3 1.

b.l lltalános Iskola j árőlap felújítása.
Pichler József polgármester: Az általános iskolában a járő|ap felújítás
fo lyamatb an van' a terÍ.il etfej l e szté s i Tanác sná | p áIy ázott o ssze get az
önkormányzatmegkapja, mely összesen 2.400 e/Ft. Mivel a felmérésnem
történt meg pontosan' és a járólapok ára is drágább mint az árajánlatban, ezért
ezek a pótmunkák bruttó 1383 e/Ft-ba kerülnének, melyből 750 elFt az
iskolának a dologi kiadásoknál rendelkezésre álI,633 e/Ft pedig a gazdasági
tartalékból. Javaso lj a ennek átc soporto s ítását.
Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangú|ag_ 9 igen szavazattal, ellenszavazatnélktil- az
al

ábbi határ ozatot hozta:

33 12003.

NII.2L.I ol<Kt batár ozat

A Képviselőtestület

Lajos Általános Iskola
burkolatfelújításánakpótmunkáIatairaagazdasági
tartalék terhére 633 elF t-ot biztosít.
a Hauser

Felelős: polgármester

9

Határidő: azowtal
c./ Önkorm ányzati utak ká$ru zása.

Pichler József polgiírmester: Az utak kátytlzására az árajánlatok képviselők
részére kiktildést nyertek, a maga r észéróIj avasolj a elfogadásra a Strabag
ár$ánlatát, így bruttó 1.300 e/Ft-ból a Honvéd utca, a Kossuth /kis/ utca, a Jókai
utca, a Petőfi utca és afőiltrőI az ABC felé kanyaródó itkátyuzása
megtörténhetne.

Kérdés,hozzásző|ás:
Mádlné Sas Anikó: A kátyűzás élvágással lesz?
Pichler jÓzsef: Élvágás nélkül \esz akáty6zás, mert így egyrészt olcsóbb.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az a|ábbi határ ozatot hozta:

3 4t

2003. NII.21. t o|<Kt hatőr ozzt

A Képviselőtestület a Strabag áItaI adott álrqánlat aIapján,
az önkormányzati utak kátyuzására
1.300.000.- Ft-ot bixosít a gazdasági tartalék terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d./

Rendezésítewre teki páIyázat.

Pichler József polgármester: A Somlójenő gesztorságával a T-erületfejelsáési
Tanácsho zbeadottteki páIyánathozbrtoző 2312003. N .26.l okKt határozatot
javasolja a Testtilet vonja vissza, mert a2004 évben vállalandó saját rész l0 %rő| 20 Yo-raemelkedett, igy a kötelezettségvállalás 2003 évben 487.500.- Ft'
oÁ-a.
2004 évben 975.000.-Ft, vagyis az összköltség 30
Rieger Tibor: Méeiw is megéri, minthogy az összes költséget ftzesse az
önkormányzat.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 9 szavazattal, - ellenszavazatnélkül_ az
alábbi hatitr ozatot hozta:
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3512003. NII.2Iy

Ötrt

hatérozat

2312003 . N .26 .l okKt sz
határ ozatát azonnali hatáI|y aI vi s szavonj a.

A Képviselőtestület

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az
alábbi határ ozatot hozta:

3

6 12003.

NII.21. t o|<Kt határ ozat

Úrkút Közs é g Önkormríny zati Képvi s e l őte stül ete a
S omlókörnyéki Önko rmány zatok S zövetsé ge
településeivel Somlój enő község gesáorságával
kozösen megvalósítandó rendezési terv készítésére
Teki pályázatotnyújt be a Veszprém Megyei
Tertiletfej lesáési Tanácshoz.

A települések rendezésiterve összes
költsége: 63.750.000.- Ft.
Az önkormányzatok saját forrása: 19.125.000.- Ft.
PáIyázott összeg összesen: 44.625.000.- Ft.
Az önerő és apályévati összeg 2003. évben az
összköltség 10 Yo-a,2004. évben 90 Yo-a.

Úrkút község Önkormányzata sajáÍ forrása: I.462.500.Ft, melyet azalábbiak szerint folyósít:
2003.
2004.

évben: 487.500.évben: 975.000.-

Ft.
Ft.

A gesztori feladatokkal Somlójenő község
Önkormány zatát bízzák ffi € B, mind a me

gb

ízást, mi nd

azelfogadástatestületekhatározatbanrögzítették.

A Képviselőtesttilet felhatalmazza

a polgármestert a

szükséges megállapodások és nyilatk ozatok
a|áírásával.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

e

.

l,,SzaIő- féle'' önkormány zati lakás értékbec s 1é s e.

Pichler József polgármester: A Képviselőtesttiletmegbizásánakmegfelelően a
Szaló_fele önkormányzatilakás értékbecslésételvégertette, az írásos anyagot a
képviselőknek elküldte. Affól kel1ene dönteni, hogy az épületet értékesíti-eaz
önkormányzat dr. Steinbach Andrea fogorvosnakfogászati rendelő kialakítására,
vagy más célra pl. közösségiházrahasrcÁI1a.
Kérdés^hozzászőLás:

Rostási Mária jegyző: Felhívja a Testtilet figyelmét, hogy amennyiben dr.
Steinbach Andrea részérekerül elidegenítésre az ingatlan azmagántulajdonba
kerül, így véleményeszerint teljes garanciátnem biztosít arra, hogy ott
fogorvosi rendelő is lesz, illetve ha lesz is, az önkormányzat arendelőért a
mindenkori tulajdonosnak bérleti díjat fog frzetni? Elháríthatatlan akadályok is
gördülhetnek a fogorvos köré - betegség, baleset, stb. _ Hogy fog működni a
fogorvosi eL\átás? Kéri a Testületet ezeket a dolgokat is végig gondolni, és a
döntést azt követően meghozni.

Imri Zoltán: Yé gig olva sta a szakértői véleményt,ami szerinte egy nagy
valótlanság, kétségbevonja aztis, hogy a szakétó megnézte-e az épületet, mert
egyből \átniakellene, hogy például kerítésselnincs körülVéve, a buszmegállótól
nem 10 percre van, hanem t'2 percre. Nem tudja kitől kért és kapott
információt, de azok is rosszak voltak.
Pichler József polgármester: Tőle kért egy-két információt, ő megmutatta neki
az épuletet, igaz a padlásra a roSSZ \étra miatt nem ment fel.
Pichler Józsefné: Az e\őző testületi ülésen űgy érzi, már oda lett igérve az épú|et
a fogorvosnak, űgy nézki a dolog' hogy mégis az önkormányzat fogja
felújítani? Nem erről volt szó.
Rostási Mária jegyző: Az ingatlan további sorsáról amai testületi ülésig döntés
nem született, ő csak arra kéne a Testületet a felmerült dolgokat a
dönté shoz atalnáI Ve gye fi gye lembe.
Mádlné Sas Anikó: Ó volt a legjobban oda azért,hogy legyen a falúnak egy
olyan épülete, területe, ahol benn és kinn is lehet kulturális programokat
szervezni. De a működtetés költségeit figyelembe véve le tett e szándékárőI.
Ha tudja hogy lehet pályánni,lehet hogy másképp döntött volna.
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Rostási Maria iegyző: Tudott dolog volt a páúyázat, hiszen a költségvetési
_
_
rendeletben 3 millió forint saját rész került elki.ilönítésre páIyazxhoz a
fa\uhéu ki al akítás a c

éI1áb

ő|.

Lisztes Győző: Neki is jobban tetszene az öt\et, ha faluházként lehetne
hasznosít ani az ingatlant.

ImriZo\tán: Tú1 kell lépni ezena dolgon, egy hiteles szakértői véleményalapján
el kell adni az épületet a fogorvosnak.

Pichler iózsefné: Szakénői véleményvan' azár meg van hatarozvLjavasolja
u, ingatlanértékelésta fogorvossal ismertetni, ha ezért megvásárolja, el kell
"rt
adnirészéreha nem úgy újra napirendre kelltűzni
Pichler József polgármester: o is egyetért a javaslattal.

A Képviselőte sttil et P ichler Józsefné

jav as\atát

e

gyhangúlag el fo gadj

a.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 20.30 órakor berekesztette.
Kmft.

Q-g,rur

Pichler Jdzsöf
PolgármésterI

t!
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Rostási Máría

jegyző

