
Köaégi Önkormúnyzat Képvís előtestülete
8409 Urkút RtÍktíczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szdm: 161-8/2008.

JEGYZÓKoNYv

Készült: Úrkút Közsé g Önkorman y zati Képviselőtestülete 20 0 8. j úlius
2I.-én (hétfrn) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendkívüli
üléséről.

: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr.Dőczy Mariann
ImríZoltán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Ifi.obermayer Miklós,
képviselők

Távolmaradását beielentette: Farkas Istviín, Vassné Baláns Györgyi, Zsebeháay Karolyné
képviselők.

Tanácskozási ioggal részt Yesz: Rostási Méria jegyző

fueger Tibor polgiírmester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
batározatképes, mert a Testiilet 10 tagjaból 7 fő jelen van.

Ea követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangúlag _ 7 igen
szav azattal, - el lenszavaz at nélktil elfo gadott.

NAPIREND: 1.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Tarsulási Megállapodásanak
módosítása'

Előadó: polgiírmester

2.) Vegyes ügyek.

a.) Játékkaszinók tizemeltetésével kapcsolatos döntés.
Előadó: polgármester

b. ) TÖ o SZ pá|y azathoz hozzájárulás.
Előadó: polgármester

c.) Polgármester egyszeri kereset-kiegészítése.
Előadó: alpolgármester

d.),,Szemtink fénye'' programról.
Előadó: polgármester

e.) ,,Régi óvoda'' menzás helyiségének felújítasaról.
Előadó: polgrírmester



)

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELOTT:

A.)Polgármesteri tájékortatő a két testületi ülés k<izött végzettmunkájaról.
Előadó: polgármester

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli előterjesáésében az alábbiaksőt tájékoztatja a
Képviselőtestületet:

- A szennyvizcsatométzás és a szewtyvíztisáító telep építésére vonatkozó KEQP
palyazat I. fordulója sikeres volt, az önkormanyzatvisszanem térítendő támogatást
10.871 .667.' Ft összegben vehet igénybe. A Trámogatési szerződés megkötése
folyamatban van._ Igéretet kapott Dióssy Lászlőtól,hogy a következő tervezési ciklusban (2009-2010) _
amennyiben az lehetséges _ a kiírandó pályánatokattgy készítik elő, hogy ivővizbazis
kialakításara is lehessen pá|y azni.

- A 3 db céde pályazat (iskola emelete, óvoda és orvosi rendelő nyílászaróinak
felújítása) sikertelen volt.

- Többsztiri beszélgetése alapján sem tudta rávenni az iskola udvarában lévő lakásban
lakó Cserhalmi Erikát, a lakás elhagyásara, még konkrét időpontot sem kapott.- Sikeresen lebonyolításrakeriilt a falunap és az Úrkút története című k<inyv is
bemutatiísra és árusításra került. Az rárusítás a képviselőtesttiletteltörténi egyeztetést
követően a falunapon és a könyvbemutatón példányonként3200.- Ft ríron törtéri., azt
követően pedig 3500.- Ft iáron ttirténik. A könyv kiadásanak kciltsége a testtilet
döntésének megfelelően: irói díj: bruttó 400.000.- Ft, lektori díj: bruttó 60.000.- Ft,
ezek közterhei: bruttó 148.000.- Ft, nyomdai költség bruttó I.206.450.- Ft, összesen:
1.814.000.- Fr.

Kétdés. hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület atájékortatást egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _
elfogadta.

NAPIRpND TÁRGYALÁSA:

1. napÍrend: Úi euantisz T<jbbcélú Kistérségi Tarsulás Tarsulási Megáliapodásrínak
módosítása.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pi.ctrler Józsefné alpolgiírmester: Rieger Tibor polgármester júniusi szabadsága a|att, a
többcélú trírsulás ülésén ő vett részt. A jegyzőtől a társulási ülés részletes, kinyomtatott
anyagátis megkapta, melyet áttanulmanyozott. Arra a következtetésre jutátt, d"g'Ú.kú, u
tarsulás létrejötte óta annak mindig csak ad, de kapni nem kapott eddig semmit. Nem úgy
ahogy több olyan önkormányzat is, aki trírsult pl a szennyvízéluezetési", rugy u
vizvezeték építésre, vagy atiiskeviári mentőállomás építésére. Úrkút minaenuot kiesik,
ezért jutott eszébe most az,- mivel Úrkúton ís azivőiízvezetéktervezési munkálatai
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folynak -, hogy a polgármester jarjon el a trírsulásnál és érje el azt,hogy legalább a tervek
költségét fizesse ki a Társulás.
Az elmondottakon kívül mrír lassan több mint egy éve huzódik a szociális tarsulás
létehozása. Szeretné tudni, ezzelismi van?

Lipp Józsefné: Nagyon egyetért az alpolgármesterrel, és támogatj a ő is azt,hogy a
polgármester járjon el az ügyben, hogy a Trírsulás kifizesse legalább avizvezeiék
tervezési költségeit.

Rieger Tibor polgármester: Feltétlenül eljar a javasolt témában, de aztis elmondja, hogy a
közmunka programban is sikeresen vett résá a Társulás, valamint a mozgókönywríri
tarsulás is évente 650 e/Ft-ot hoz az önkormányzatnak. A szociális tarsulás úgy tíint tavaly
év végén, hogy létrehozhatő azidei év első negyedévétőI, azonbanezt sem jöu össze,
most mar csak a következő év marad.

Lisztes Győző: Az alpolgármester asszony által javasoltakkal ő is egyetért, de ettől
fiiggetlenül j avasolj a a módosítások elfo gadását.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

33/2008. (VII.21.) ÖkKt határozat

1. Úrkut Község onkormanyzatrínak
Képviselő-testtilete elfogadja a Tarsulási
Megállapodás módosítását az előterjesáés 1.
sziímú mellékletében foglaltaknak
megfelelően.

2. Úrkút Község Önkormanyzatának
Képviselő-testiilete felhatalmazza a
polgiírmestert, hogy az Ú: Atlantisz
Többcélú Kistérségi Tarsulás többször
módo sított Tarsulási Me gállapod ását aláfuj a.

3. Úrkút Község Önkormanyzatának
Képviselő-testülete utasítja a polgiírmestert,
hogy a határozatot aztl1 ltlarrtisz Többcélú
Kistérségi Trírsulás Elnökének küldje meg.
Felelős: Polgrírmester
Határidő: azornal

2. napirendipont: Vegyes ügyek.

a.) Játékkaszinók tizemeltetésével kapcsolatos döntés.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesaés a képviselők előre megkaptrík.)
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Kétdés^hozzászőlás:

Rieger Tibor poleármester: Elgondolko dott azon' hogy egy játékkaszinó tizemeltetése
egy adott teleptilésen mennyi ipartizési adó bevételhez juttatná az onkorményzatot.

Pichler Józsefné alpolgármester: Az lehet, de az áIlampolgárok is eladósodhatnak, és
ez a családokra hátrrányos következményeket hozna. Nem javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az
alábbi hatátrozatot hozta:

3412008. íVII.21.) Ökkt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete nem
jarul hozzá a jatékkaszinók tizemeltetésére vonatkozó
olyan tartalmú koncessziós pályazat kiíráséra, melynek
értelmében az önkorményzat közigazgatási teniletén I.
kategőiába sorolt játékkaszinó míiködhet.

Felelős: polgrírmester
Hatríridő: azonnal

b.) TÖOSZ palyazathoz hozzájéru!ás.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné alpolgiírmester: o.jonat találjagondolatot, képeznék a polgármestereket,
képviselőket is, és ez plussz kiadríst nem jelentene az önkotmányzatnak, miiel az évitagd1jat
mindenképp fizetné.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag_ 7 igen szavazattal, _ ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothoúa:

35/2008. íVII.21.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Települési Önkormrínyzatok országos Szövetsége
tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 2009
és 2010-re esedékes rendes tagdíjat (a két évre) összesen,
azaz 87.240 Forint összeget a tÖosz EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4.
kiemelt tertilet ,,A helyi és regionrilis, valamint központi
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hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és
adminisztratív kapacitásanak növelése beleértve
információ-technológiai eszközök használatáÍ'' című
célterületére, ,,Önkormányzati kapacitás-építési
program norvég tapasztahtok alapján 2009-2010,,
című projekt költségvetésének onrészéhez biztosítja. A
fizetés ütemezése a tagdíj-fizetéssel azonos módon
történik.

Felelős : polgrírmester
Határidő: azowtal

c. ) Pol grírmester e gyszeri kereset-kie gészítése.
Előadó: jegyző

Rostási Mária jeeyző: Szóbeli tájékoztatőjában elmondta, hogy a költségvetési szerveknél
foglalkoáatottak egyszeri kereset-kiegészítéséről szóló 6/2008. (VI.19.) Korm. rendelet
alapján az egyszei kereset kiegészítéshez kapcsolódó _ 15.000'- Ft-os - tiímogatás nem jár a
polgármesteri jogviszonyban foglalkoáatottak uttán, azonban a központosított
illetményszámfejtő rendszer ezel<te a jogviszonyokra is megképezte és kifizette a bruttó
l5.000.- Ft-ot. Tehát a polgármesteri jogviszony után_ az egyszeri kereset kiegészítés
tekintetében - a munkáltatót állami támogatas nem illeti meg. A munkáltató dönt arról, hogy
a kereset kiegészítés t visszaftzetÍeti vagy art áN állalja.

Kérdés. hozzászólás:

obermayer Miklós: Ezt a kereset kiegészítést minden önkormiárryz ati dolgozó megkapta?

Rostási Mríria jegyző: Igen' a mar hivatkozott jogszabály a\apjan.

obermayer Miklós: Akkor javasolja, hogy polgármester is kapja meg, illetve ne kelljen neki
visszafizetni.Igazénnem nagy összeg, még a járulékokkal sem.

A Képviselőtestiilet 6 igen szavazattaI, 1 tartozkodő szavazattal aza\ábbihatánozatothozta:

36/2008. íVII.21.) okKt határozat

A Képviselőtestület Rieger Tibor polgiírmester egyszeri
kereset kiegészítését - 15000.- Ft _
az önkormiány zat 2008. évi költségvetésében az
igazgatási szakfeladaton a személyi juttatások terhére
áNella|ja.

Felelős: jegyző
Hataridő: azomal

d.),,Szemtink frnye'' programról.
Előadó: polgrírmester
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(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Rieeer Tibor pglgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy véleménye szerint
ez a konstrukció nagyon jó, mert fényesebb, job'b, egészségésebb Íér, u*"gúlagitá,
azintézményekben, és amit utolsó szempont, jelentős lesz a megtakarít ás. Ázonban az
írásos előterjesztésben a jelenlegi energiarárakkal lett sziímol'nu, É. aztudottdolog,
hogy folyamatosan emelkedik.

obermayer Miklós: Rövid időn belül úgyis át kell alakítani majd' azintézmények
energiaellát ását az eu-s normáknak megfelelően, valam int ő azért is tartj a j ón ák 

"rt 
u

konstrukciót, mert minimális saját erő kellhozzá.

Lisáes Győző: Mennyi lesz a bérleti díj? Mi van a szerződésben?

Rieger Tibor oolgrármgs-ter: A bérleti díj ki van szénnítva,attól fiiggően, hogy hiírry
éwe lesz kötve amegállapodás. A szeruődésjelenleg még nincs á"g.

Pichler Józsefné alpoleármester: Szerinte is jó ez a konstrukció, a dcjntést azonban
j avasolj a elnapolni addig, míg a szeruődés-tew ezetmegktildésre nem kerül.

Dr. Dóczy Marianni Annil is inkább javasolja elnapolni a döntést, hogy még az orvosi
rendelőbe is a felmérést el lehess en végeztetni, mert az is az tinkormáiyzat 

'
intézménye.

A Képviselőtestiilet az alpolgármester javaslatát egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, -
e|lenszavazat nélkül _ elfogadta és a döntés elhalasztás* t .'titt.

e.) ,,Régi óvoda'' menzás helyiségének felújításráról'

Előadó: polgármester

Rieger-Tibor polgarmester: Szóbeli előterjesztésében elmondja, mivel a céde páIyazatok
sikertelenekvoltak, an'iavasolja, hogy a napközi otthonos óvoda új épületér e^tewezetthiírom
bejarutt ajtajátakfelújítása halasztódjon el ógy évre, és akkor úja meg kell próbál ni az egész
új épület nyílászárőinak felújítását, így azidei éwe az az osszegmegmaradna és a régi
óvodában Iévő menzás helyiség teljes felújításra kerülhetne, a ui'.'-blokkal együtt.

Kétdés.hozzászőlás:

Li'sáes Győző: Nem lesz rövid' azidő mindene a munkiíra? Szakembereket nehéztalálni.
Tulajdonképpen egy hónap van vissza iskolakezdésig. A vizesblokk felújítására véleménye
szerint még az egy millió forint sem elég, foleg ha mozgáskorlátozotti*l na*itásara is sor
kerülne. De tőle meg lehet próbálni.

Pi-c.hler Józsefné alpolgrírmester: A javaslattal ő is egyetért, de akkor tényleg roham tempóban
kell megszewezni a munkálatokat.



7

Rieger Tibor polgármester: A menzás helyiséget csak gipszkartonozássallehet helyre hozni.
Az er;re vonatkozó ataján|at Pölöskei Béla helyi vá|lalkozőtőlbeszerzésre kenilt, anyagköltség
és munkadíj együtt 300 efft.

A Képviselőtestiilet egyhangúla g _ 7 igen szavazattal' _ ellenszavazat nélktil - a javaslatot
elfogadta.

f.)Pichler Józsefné alpolgrírmester: Mivel már anyiír vége felé halad azidő,megkérdezi a
polgiírmestertől megtörtént-e a faluhazgipszkar'tonozása,hogy áll a szolgáIati lakásban
tewezett gyermekvédelmi szolgálatrészére azirodakialakítása, mi van ikátytnással,
megvásrírlásra kertilt-e már aközösségi hazba az asztalitenisz asztal?

Rigger Tibor polgármester: A kátnlzással kapcsolatban elmondja, hogy aközcélu,közhasznú
dolgozókkal fogsaezt a munkát elvégeztetni, és hideg aszfalttal-,mar á onv-vel is
megbeszélte, hogy e célra a döngölőt kölcsön adjek. A asztalitenisz asztalmegvásarlását, a
falltbaz gipszkartonozását, és az iroda kialakítását folyamatba helyezte.

Több tárgy nem volt, a polgrírmester aztilést 18'3. órakor berekesztette.

kmft.tt-1.
fuegerTibor
polgiírmester

-(lí{o"ü -l-\.a-^.
Rostiísi Mrária -

jegyző


