Községi Önkormányzat Képviselőtestiilete
Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.: 88/507-031.
Szám: 23-1012003.

JEGYZiKONYV
Készült: Úrkút Község ÖnkormrínyzatíKépviselőtestiilete2}l3. november 10. napjan du.
l7.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester

Kocsó Jiínosné,
Lipp Józsefné
Lisáes Győzó,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Vassné Ba|ázs Györgyi képviselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mrária jegyző
Távolmaradását beielentette: ImtiZo|tÁn Kökönyei

Edit, Rieger Tibor képviselők.

Pichler József polgármes köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testület mind a 10 tagja jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangúlag* 7 szavazafral , ellenszav azat nélkül _ elfo gadott.

NAPIREND:

1./

Községi Önkormrányzat2}}3. évi költségvetésének módosítása - rendelettervezet.

Előadó: polgármester

2.l Yegyesügyek'
Bursa Hungarica pálryénati rendszerbe beérkezett pályázatok
elbírálása.
b./ Teki páIyánatból áfa visszafizetési kötelezettség.
c.l tf1. Novák Antal urkúti lakos telek ügye.
d./ V/ágner Ödon helyiségbérletiszerződése.
e./ Teleptilésrendezés i terv pálry ázataúl.
f./ Ady u. végénútfelújítás.
a./

Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
a./ Jelentés a Iejárt hatráridejű testületi hatfuozatok végrehajtásaról.

Előadó

:

Pichler József polgármester

Pichler József polgrírmester a \ejárthatándejű testületihatározatok végrehajtásráról az alábbi
szóbeli előterjesztést tette:
4712003. lX.6.l Öklkhatározat: APolgrírmesteri Hivatal Alapító okirat módosításaról a
értesítéstkapott.

MÁK

4812003. lX.6.l ÖLrx*hatérozat: Az önkormányzatvá|asztottpénzintézete továbbra is az
RT, melyről jogszabály szerint a MAK értesült.

oTP

49-5512003.lX.6.l ok<Kthatározatok: Azadás-vételi szerződések megkötésre kerültek,
tulaj donj ogi bej egyzósek is meglörténtek.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangulag_7 szavazaÍtal,

- ellenszavazat nélkül _

elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.

napirend: Úrkút Ktlzség Önkormanyzata2003 évi költségvetésének módosítása
rendelet-tewezet.
Előadó: polgrírmester

/Írasos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőLás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal,

- ellenszavazat néIkul _ az alábbi

rendeletet hozta:

1712003. Dü.10./

ökKt rendelet

Úrkút Község Önkormany zata 2003 . évi költsé gvetéséről szóló
3lz003. lll.17.l Ötrt rendelet módosítása.
/A rendelet szó szerinti szövege
képezi.l

2.

a

jegyzőkönyv

napirend: Vegyesügyek.

a./BursaHungaricapáIyáaatirendszerbebeérkezettpá|yazatokelbírálása.

mellékletét

Pichler József polgármester: Négy darab pá|yénat érkezett a kiírásra.
KucsmaZsuzsatlrta Úrkút, Rakóczi u.32. sz. alatti lakos a szegedi egyetem
természettudományi karán biológus szakon tanul. Egy testvére van' a szülők
mindketten dolgoznak. A családban azegy fiire jutó át1ag|övedelem24.87L- Ft. Ők
szociálisan rászorultak.
Keller Krisztian Úrkút, Sport u.12. sz. alatti lakos a Keszthelyi egyetem
mezőgazdaság tudomrányikarán agrrírmérnöki szakon tanul. Egy testvére van, aki
jelenleg munkanélküli' e tényről btintetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozott. A
szülők mindketten dolgoznak. A családban az egy főre jutó átlagjövedelem 32.538.
Ft., igy ő isszociálisan rászorult.
Koch Edit Urkút' Ady u. 9. sz. alatti lakos és a veszprémi egyetemen idegenforgalmi
és szálloda szakon tanul. Mindkét szülő dolgozik, a családi házbankülön háZtartásbaÍ|
él Koch Edit testvére. A családbanazegy före jutó átlagjövedelem 44.966.- Ft. Ők
nemtartoznak a Testület által meghatétrozott rászorultsági szint alá.
Palotai Bernadett Úrkút, Mester u.6. sz. alatti lakos a Budapesti Gazdasági Főiskolan
pérungyi szakon tanul. Mindkét szülője dolgozik, hántartásllkban még egy
gyermektikről gondoskodnak. A családban az egy főre jutó átlagjcivedelem 34.536.Ft. Igy ők sem jogosultak rászorultsági alapon atámogatásra'
Javasolja a két szociálisan rászorult hallgató támogatását havi 5.000.- Ft-al, míg a másik 2
pályazőt el kell utasítani.

_

-

-

-

Kérdés.hozzaszólás: Nem hangzott eL.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatial,_ ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatétrozatothozta:
56/2003. Dil.10./

okKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete a Bursa
HungaricaFelsőoktatásiÖnkormrányzatioszttjndíjpá|yazat
keretén belül KucsmaZsuzsarrta egyetemi hallgató Úrkút,
Rákóczi u.32.,és Keller IGisztian egyetemi hallgató Úrkút,
Sport u.12. sz. alatti lakósokat 10 hónapon át,havi 5-5 ezer
forinttal támogatja, mert családjukban az egy főre jutó
átlagiövedeIem 32.7 00.- Ft alatt van.
Felelős : polgrírmester, jegyző
Hataridő: 2003. november 22.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
határozatothozta:
57/2003. D{1.10./ OkKt hatdrozat

Úrkút Község önkormányzati Képviselőtestülete a Bursa
HungaricaFelsőoktatásiÖnkormanyzatiÖsztondijpáIyénat
keretén belül
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a.lPalotaiBernadett főiskotai hallgató Úrkút, Mester u. 6. sz.
alatti lakós családjában az egy főre jutó áglagjövedelem 34.536.Ft,

b./ Koch Edit egyetemi hallgató Úrkút, Ady u. 9. sz.alatti lakos
családjában az egy főre jutó átlagjövedelem 44.966.- Ft.,
így pályázatukat nem tétmogatja, mert a pá|yánatí kiírásban
0 0 - Ft- o s j öve delmi értékhatért azok
meghaladjrík'

me ghatfu ozott 32.7

.

Felelős : polgrírmest er, jegyzó
Hataridő: 2003. novembet 22.

b./

Teki páIyánatből áfa visszafizetési k<itelezettség.

Rostási Maria jegvző: A Területfejlesztési Tanácsnál az Ady utca végénavizvezeték
megépítésébezpályánot7azönkormanyzat. Apá|yánat sikeres volt, időközbenazonbanaz
önkormrínyzatáfavisszaigénylésére vált jogosu|ytá,igy apáIyazaton nyert összegből _
2.636.375.-Ft_ az éLfá-t_ 527.275.- Ft-ot - a MAK számlájáravissza kell fizetni.

Kérdés.hozzásző|ás:
Mádlné Sas Anikó: Haaz önkormrínyzat nem jogosult rá, akkor vissza kell fizetni. Nem
érdemes az APEH-alvitába szállni.
Vassné Balrázs Györgyi: Vissza kell ftzetni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

7 igen szavazatta|,- ellenszavazat nélkül _ az alábbt

határozatothozta:
58/2003. tXI.10/ ÖkKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormányzatarészére a Veszprém Megyei
03 ./ MTT
Területfej lesztési Tanács á|ta| 3 4-7 12003.
^ru.
határozatávaltekitámogatástállapítottmegazlvővízÁálőzat
bruttó
Ft
összegben.
2.636.375.bővítése címszó alatt
Időközben az önormányzat az általanos forgalmi adó
vi s s zai gényl é s ére vált j o go su|ttá, igy a tétmo gatási ö s sze g
általános forgalmi adójáról -527.275.- Ft-ról - le kell mondani
és azt a Magy ar Áilamkinc s tér I 0 03 20 O 0 -O l 7 2029 9 - 0 0 0 0 0 0 0 0
,,Tertileti kiegyenlítéstszolgáló'' elnevezésű bonyolítási
számláj átr a vis sza kell fi zetni.
Felelős : polgármest
Határidő: azonnal

er,

jegyző
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c./.

Novák Antal urkúti lakós telekügye.

Pichler József polgiíffiester: Novák Antal Úrkút, Honvéd u.2I. sz. aIatti lakos kérelemmel
fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2000. miárciusában vásiírolt 517116 hrsz-u ingatlan álta|a
történő eladásához járuljon hozzá, vagy pedig az önkormrínyzat azt vásárolja vissza, és vegye
Íigyelembe azáIta|atörtént értéknövelő bervházást, mely kb. 180.000.- Ft.
Fentiekre azértvan szükség, mert az önkormiínyzat 4 éves beépítésikötelezettséget írt elő de
ő ezt nem tudja teljesíteni, inkább a régi szülői hánati$ítjafel.
Javasolja a telek visszavásárlását azeredeti átért,vagyis l80.600.- Ft-ért, valanint az
értéknövelő benlhánást elismemi.
Kérdés.hozzászőlás:
Vassné Balazs Györgvi: Gyors szrímításokat végzett és elhiszi, hogy a vizőta, avízstezeték és
a kerítésköltségei l80 e/Ft-ba kertiltek. Javasolja a visszavásarlást a gazdasági tartalék
terhére, mert utána az önkormányzat újra értékesíthetia telket.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal'- ellenszavazat nélkül * azalábbi
határozatothozta:
59/2003. DtI.10./ ÖkKt hatdrozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete a Novák Antal
Úrkút, Honvéd u.2I. sz. a\atti lakos tulajdonában lévő 5l7116
hrsz_u 903 m2 nagyságú beépítetlenterület elnevezésű ingatlan
általa történő elide genítéséhez nem j arul hozzá, azonban az
önkormányzat az álta|a a 612000. ll.Jl.g.lÖtrt hatátozatában
megjelölt véte|árért,vagyis 200.-Ftlm2 áfiéÍt_ 180.600.- FT.-ért
-, valamint a Képviselőtestület által elismert l80.000.- Ft-os
értéknövelő b eruházásé'rt' ö sszesen 3 60. 600. - Ft-ért
visszavásárolja.
Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
e./ Wágner Ödcin és társa

helyiségbérletiügye.

Pichler József polgármestesr: Wágner Ödon kérelemmelfordult az Önkormányzathoz,hogy
az áltaLa2 éve bérelt irodai helyiséget, mely a Csokonai u' 1. sz. alatti önkorményzati
tulajdonú épületben helyezkedik el részérehosszabbítsa meg.
Mivel az önkormányzatnak jelenleg nincs szüksége afia az irodána,javasolja a kérelemnek
megfelelően a Testtilet adja továbbra is bérbe a szokásos feltételekkel.
Kérdés.hozzászólás:

Lisztes Győző: A javaslattal egyetért, legalább ki lesz hasznáIva, és valamennyi bevétele
származík abból i s az önkorm ány zatnak.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|,- ellenszavazatnéIkul _ az a|ábbi
hatÁrozatothozta:

60/2003.

Dil.ID/ ÖkKt hatdrozat

A Képviselőtestület a W.K'T. KKT _ képviselő: Wágner Ödcin
ügyvezető - Úrkút részétebé.b'" adja az önkormányzat
tulajdonában lévő 428 hrsz-u Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti
épületben a volt videotékát iroda helyiség céljríra2003.
szeptember 1. napjától 3 év időtartamra. A havi bérleti díj:
12.100.- Ft+ áfa,mely évente azínflációnak megfelelően
vá|tozik.
Felelős : polgármest et, jegyző
Hatráridő: 2003. november 25.

e./

Ady u. végénútfelújítás.

_
Pichler József polgármester: A Hajdú és Ttírsai Bt-től árajénlatot kért melyet a képviselők
A cég a munkagépektől elkezdve
.to.", i*.uan megkaptak - az Ady utca végénútépítéshez.
illetve megcsinálná a
EIvégezné
biáosít.
mindent
az anyagszikségleten át a munkaerőig
gond,
hogy utca
jelzettterületen a csapadékvízelvezető arkot, így megszünne aza
szélességébenfolyik avízésnem utolsó sorban jó alapozás'Úlenne azutcais, mert 30 cm-es
280.800.- Ft. Javasoljaaz
az önkormányzatnakmindösszesen
murva aíap lenne. Az útépítés
fuaján|at elfogadását.

Kérdés"hozzászőIás:
Vassné Balrízs Györeyi: Az énaján|atban a polgiármester által elmondott csapadékvíz elvezető
rárok kiépítéSenom szerepel. Az összeg elég magas, áfá-val együtt 351 e/Ft. Tervezve sem
volt.

Lisztes Győző: Figyelembe véve azt atényt,hogy azfuajénlatban szereplő 351 e/Ft-ból csak
60 m hosszúságúút épülne, nagyon soknak talrálja, és véleménye szerint arraa szakaszra nem
is kellene 30 cm mélységű murva alap.
Ezen kívül egy kicsivel lentebb 100 e /Ft-othasznáItfe| az önkormányzat ugyanilyen út
Nem érti az arányokat sem.
építésére.

Lipp Józsefné: Kétségeivannak, hogy ez az éraján|at egyá|ta|ánkedvező-e az
önkormrínyzatnak? Jó lenne más árajánlat.

Mádlné Sas Anikó: Véleménye szerint is kellene kérni árajanlatot a brínyától. Neki is úgy
tünik, hogy a 30 cm-es murvrízás túl sok' és a 60 m-es szakasz kevés.
Pichler József polgármester:
és e|szá|litása is költség.

Az

traján\atnál figyelembe kell venni, hogy a ftjld kitermelése

Lisztes Győző: A ftjldet nem kellene messze száLlrítartí, csak az önkormanyzat átlrta|
*.gua.*olt területre a Honvéd utca mögött.Ezenkívül a fekete ftildet, biztos e|száIlítaná
magiínszemély is. Ezígy történt a korábbi utmlxvázásoknál is.
Az ő véleménye szerint elég lenne az 5 cm-es alap is a 60 m-es szakaszná|.
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Pichler Józsefné: Ó is végzett számításokat, és nem kellene I20 m3 murva' ha 90 m3 brínyai
olcsó kővel és 30 m3 murvával meg lehetne oldani, így a szá|Litási költség, illetve a munkadíj
is kevesebb lenne.
Vassné Balazs Györeyi: Az uaján|atbacsak az van benn, hogy a ft'ldet kiveszik, helyére
murvát tesznek. Ha benn lenne a csapadékvize|vezető iárok, más képet mutatna az ajénlat.
Javasol abányátő| is arajránlatot beszerezni .

Pichler József polgármester: Farkas úrtól, abánya ügyvezetőj étől az araján|atot megkéri a
következő testiileti ülésre.

A testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
f./ Pichler jÓzsefpolgármester: Az óvoda megbizott vezetőjévelttirtént megbeszélésalapjrín
javasolja a Testületnek, hogy az ővoda szakfeladaton tervezett 187.500.- FT konyhai eszkozre
tervezettösszeghez a gazdasági tartalék terhére73.000.- Ft-al egészítseki, hogy meglehessen
vásarolni a megfelelő teljesítményűdagasztő gépet. Ez megkönnyítené a konyhai dolgozók
munkáját, és nem kellene megvásarolni a félkésztermékeket.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 szavazatta|, - e|lenszavazat nélkül _ az a|ábbi
hatÍrozatothozta:
61/2003.

Dil.I0./ ÖkKt hatúrorat

A Képviselőtesttilet a Napközi otthonos Óvoda Intézményi
étkeáetésszakfeladaton konyhai eszközökre tervezett összeget a
gazdasági tartalék terhére 73' 000. - Ft-al kie gé szíti a dagasztő
gép megvásiírlása célj ából.
Felelős : polgiírmester
Hataridő: azonrnl
Több trárgy nem volt, a polgármester azülést 19.30 órakor berekesztette.
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