
Községi Önkorman yzat Képviselőtesttilete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szám:39-312006.

Jegvzőkönyv

Készül: Úrkút Község ÖnkormanyzatiKépviselőtestülete2006. februar 9.-én (cstitörtökön)
Du. 16'00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgiírmester,
Imri zoltiín,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jrínosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné,
Vassné Baléus Györgyi képviselők'

Ti{volmaradását beielentette: Mádlné Sas Anikó képviselő, Rieger Tibor alpolgármester.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mána jegyzó
1. napirendi pontnál: Stáhl Erzsébet Pénzügyi Bizottság taga,

ffif#i""ii:tr;J;,1"#12!ti;-,,u

Pichler József polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
hatÍnozatképes, mert a Testület l0 tagjából 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

NAPIREND: l.) Úrkút Község Önkormányzat 2006 évi költségvetése _ rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

2.) Vegyes ügyek.

a.) Teki és trfc páIyénatok.

Előadó: jegyző
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b.) Köztisáviselők 2006. évi telj esítménykövetelményei.

PtOuaO' jegyziS

c.) Rostási Maria jegyző telj esítményénékelése

Előadó: polgármester

d.) Önkormányzat által értékesített telek visszavétele.

Előadó: polgrírmester

e.) Telekigénylések.

Előadó; polgármester

f.),,Látóhatár'' megállapodásról.

Előadó: polgármester

g') Mozgókcinyvtari feladatokról.

Előadó: polgármester

Napirend tárgyalása előtt:

a.) Jelentés a lejárt hataridej ű képviselőtestiileti határozatok végrehajtásáról.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ a Jelentést
elfogadta.

NAPIREND TARGYALASA.

1. napirend: Úrkút Kozség Önkormanyzata2006. évi költségvetése - rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Rostási Maria jeeyző: Kiegészítéskénttái1ékoztatja a Képviselőtesttiletet, hogy aPénzúgyi
Bizottság ülésén kérdésként vetődött fel, hogy a költségvetési koncepcióban meglévő hián1t
hogy lehetett a költségvetésben már egyensúlyba bozni.



J

A fő iranyvonalat a képviselőtestület döntése határozta meg, mely szerint egy egyensúlyban

lévő koltségvetést kell a Testület elé terjeszteni.Ezenkívül a koncepció készítés idején nem

volt elfogadott állami költségvetés, csak irényszámok voltak megadva. A helyi adók _ főleg

aziparúzési adó - feltoltési kötelezettség után lehetett látni, mennyi a tényleges targyévi

bevétel, és ez az adat szerepel a költségvetési rendelet-tervezetben is. El kell mondani aú. is,
hogy azintézmények a koncepcióban tervezik meg mindazokat a feladatokat, amelyeket a

kcivetkező költségvetési évben szeretnének ebégezni, és ne azokat, melyekre a reális

lehetőség is megvan. A 2006-os évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor a fo cél az

intézmények működőképessége volt, majd ezt követően a legsztikségesebb felújítások, szem

előtt tartva a korábbi időszakban keletkezett kötelezettségvállalásokat melyek kihatnak 2006-

os koltségvetési évre, mindezekre a bevétek pontos megtervezését követően került sor.

Kökrjnyei Edit: Az április l-től esedékes béremelésre a fedezetet az állam megadta? Ugyanis

ez nem derül ki a költségvetésből, és az sem, hogy lett-e tewezve?

Rostási Maria jeeyző: Az április 1-től tervezett közalkalmazotti' köztisztviselői béremelésre

[tittl'' az áI\atrtiköltségvetés, - ilyen címen - nem biztosított fedezetet, de a normatívákat

ennek megfelelően alakította. A helyi költségvetésben természetesen már április 7-től az

emelt össiegge| lett tervezve, csak most nem lett külön sorba hozva, mivel ezkötelezőjellegű
béremelés.

Lisztes Győző: Nem tartja annyira fontosnak, hogy az önkormanyzat attakJornak egy külön

garénstépítsen. Szerinte egy féltető elég lenne 100-200 elFt körül. A tervezett osszeg e célra

iok, és kÍltinben is egy komoly gatázs véleménye szerint másfél millió forintnál is több lenne.

Vassné Balazs Györeyi: Neki is az a véleménye mint Lisztes Győzőnek, kiegészítve még

azza|,hogy a Polgármesteri Hivatal már úgyis teljes egészében fel van újítva _ kívül- és belül

is -, egy újabb építkezés rossz fén1t vetne a Testületre.

Lipp Józsefné: Mar a koncepciónal _ ahogy a jegyzó is mondta _ egy fontossági sorrendet

kellett volna meghatároznia aKépviselőtesttiletnek és akkor a jegyzónek és az

intézményvezetőknek is könnyebb dolguk lett volna.

Kökönyei Edit: Ki és milyen szempontok szerint döntött anól hogy mi nem kerül be és mi

kerül be a koncepcióhoz képest a költségvetés felújításai közé?

Rostási Maria jegyző: Majdnem minden be került a költségvetésbe, ami akoncepció

felújításai kciztitt szerepelt. Ami egyértelműen nem került be, az óvoda udvari mászőkája, egy

miltió forint körüli összegben. Ez azért nem került be _ az intézményvezetővel történt

egyeztetések során _ mert az elmúlt _ 2005-ös koltségvetési év során mindkét óvoda

udvarában nagy értékben került megvételre és a beépítéSre egy-egy mászőka. Az iskolában

pedig a 10 mi|lió forintos nyí|ászátő csere került csokkentésre a pá\yázati önrészig.Ez szintén

intézményv ezetői egyeztetés eredményeként.

Pichler József polgarmester: A garázs felújításról elmondja, hogy a meglévőt kellene

felújítani, megemelni a tetejét, hogy a traktor beférjen. Amennyiben nem lesz megépítve,

akkor is helyre kell hozni a régit'

Lisztes Győző: Kitart avéleménye mellett' nem kell külön garázs a traktornak, így is beállhat

a hivatal udvarába.



Rostási Mária jeeyző: Javasolja a felújításoknál lévő garázsépitésre tervezett összeget 1 millió

forinttal csökkenten Gs azttartalékba h elyezní, így a megmaradó összeg elég lesz a garázs

helyreállítására.

A Képviselőtestiilet a jegyzőjavaslatát egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - el|enszavazat

nélktil _ elfogadta , uia|tora'a koltségvetésben azotna1 átvezetésre került'

Kökcjnyei Edit: A rendeletben tervezve lett fizetési előleg is, ugyanannyi'-mint a korábbi

évben. Nem érti, hogy miért nem veheti igénybe ertazösszeget minden dolgozó akkor

u*ito. akarja.Jó leine' ha 1enne egy kerete minden intézménynek.

Rostási Mária jegyző: Fizetési előleget rászorultsági alapon kérhet a munkavállaló _ tehát

;@amunkáltatoáontenőI.Eztehátnemalanyijogonjárminden
dolgozónak.

Kocsó Jánosné: Minden közalkalmazottrászorult a fizetési előlegre?

Vassné Balázs Gvörgyi: A rászorultságot keményen meg kell indokolnia a munkavállalónak'

nem elég' hu u kér.iíGr. 
" 

sak azt ir1aia,hogy kéri. Az ónkorm Íttyzat pedig csak akkor tudja

ftzetni,havan u"raÁ|ija"pénz.Nemjavasóíjaakeret meghatérozásátazintézményeknek.

Pichler Józsefné: A koncepcióhoz képest több milliós csökkentés tortént. Ó a koncepciót és a

költségvetés összehasonlította egymással. Csökkentés történt azigazgatási szakfeladaton is a

koncepcióhoz kepest. Leszögez|,t'ogy benn van azígazgatási szakfe1adaton a létszámbővítés'

A szöveges előterjesztésbe s:zerepel áz iskolában a pedagógus létszám csökkentés' de a

számszati részben ezt pontosan nem találta'

Szeptember 1 -től az iskolai oktatás szakfeladatról

r a, Áivel onnan a mostani pedagógusnak

hxár ozoi idej ű közatk alÁazotti kinevezése van, j únius 1 2 -i g dol gozik'

Pichler Józsefné: Máshova nem sorolható tevékenységnél van az állati hulladékra tervezve

2]0 elFt' Ezt nem érti.

Rostási Maria jeeyző: 2006. január 31-ig meg kellett oldaniuk az önkormányzatoknak az á|Lxi

hulladék_dögkút-át'"ty.'esét. Mivel"eztíz'trktttiönkormányzatnemtudtateljesíteni,
ezért aszomszédos s)entlat községgel e cél érdekében megállapodást sziikseges kötni'

melynek ennyi a ai.iu. Á tlttsegvetéJ efogadását követően sürgősen meg kell kötni ezt a

szerződést.

Pichler Józsefné: A posta felújításába a posta feltétlentil anyagiakban szálijon be'

Rostási Mária jegyző: Mindenképp meg kell keresni a postát mind a felújítás miatt, mind a

@rreakoltiégvetése1fogadásátkövetőensorkerü1.

Lisztes Győző: Véleménye szerint az ővodaifénymásolórutervezett osszeg nagyon sok'

Mondja ezt azértis, mejsze rinte azóvodában nincs olyan sok másolni való' A vásárlást

^"g"iőrő"n 
ja'asoljá uluporu' utánanézni hogy milyen kapacítású fénymásolóra van

''tikrég. 
az ővodának, és milyen összegben'



Vassné Balázs Györgyi: Neki személy szerint régivágya, hogy necsak a foci- és a tekecsapat,
valamint az öregfiúk egyesület kapjon arryagi támogatást az cjnkormányzattő|,hanem az
asszonytornrín résztvevők is'

A Képviselőtestület egyhangulag _ 8 igen szavazatÍal, - elienszavazat nélkül _ az alábbi
rendeletet ltozta:-

1/2006. oI.10.| ÖkKt rendelet

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőteshilete 2006. évi
költségvetése.

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

- Vassné Balázs Györgyi képviselő távozika testületi ülósrőI.)

2. napirend: Vegyes ügyek.

a.) Teki és terfc pályázatok.

Rostási Mríria jegyző: Tájékoilatja a Képviselőtestületet, hogy a 2006-os költségvetési évben
a legtöbb pályázat beadási hatarideje februar 15 és március 15 kcjz<itt van. Ilyen a Veszprém
Megyei Területfejlesztési Tanács által kiir páIyénat, ahol a korábbi éveknek megfelelő a
község teleptilésrendezési terve elkészítésére lehetpályánni, a másik a Közép-Dunantúli
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt terület- és régiófejlesÍési célelőirányzathoztartoző
pályázatok' Ide tartozik az általános iskolában a nyí|ászárók felújítása. Mindkét pályiuatot
elkészítette, és kéri a megküldött anyag alapján azok elfogadását.

Kérdés. hozzászólás:

Lisztes Győző: Volt már egy pár árajánlat a rendezési tervekkel kapcsolatban. Miért nem lett
semmi?

Rostási Maria jeeyző: A pá|yázatok'hoz minden esetben kell árajánlatot csatolni.Így volt ez az
elmúlt két évben is, de sajnos eZ apályázat nem nyert.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta''

7 t2006. iJl.9 ) Ó|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormányzati Képvi selőtestüle te eIhatá:r ozza a
község településrendezési tervének elkészítését.

A településrendezési terv teljes költsége: 4.392'000.- Ft,
melyből az önkorm ányzat
Saját fonásként 1.756.800.- Ft-ot biáosít az alábbi megoszlásban:

- AzÖnkormányzat2006. évi költségvetéséről szőIó 112006. (II.10.)
otrt rendelet Felhalmozási kiadás 7 ' pontja alapján 66.661 .- Ft-ot,
míg
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- 2007. évi költségvetésében 527.040.- Ft-ot,
- 2008. évi költségvetésében 1.163.093'- Ft-ot biztosít.
A Veszprém Megyei Területfej lesztési Tanác stól támo gatásk ént 20 0 6 .

évben 100.000._ Ft-ot, 2007. évben 790.560. ft-ot, 2008. évben
1 .7 44.640.- ft-ot, össze sen 2.63 5 .200. - Ft-ot pály éu meg.

A Képviselőtesttilet felhatalmaz za a po|gármestert és a jegyzőt, ho gy
a dec entral izált bely i ö nkormarry zati f ejle szté si támo g atás i pro gramo k
előirányzataibőlazönkormanyzatokfejlesúéseiheznyújtható
támogatások elnyeréséhez a Y eszprém Me gyei Teriiletfej lesáési
Tanácsnál pályéaatot nyújtson be.

Felelős : polgrírmest er, jegy ző
Hataridő: 2006. február .1 5.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazaÍtal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
hatinozatothozta:

7 t 1 t2006. ilI.9) Ó|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a község
településrendezési tervének elkészítéséh ez a 7 12006. (II.9.) Ötrt
határozatban foglaltak alapjan a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
célú vissza nem térítendő - teki _támogatás elnyerése érdekében nyujtja
be páIyazatat.

Felelős : polgármest er, jegyzó
Határidő: február 15.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatotltozta:

8/2006. (II.9.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete eLhatétr ozza a
tulajdonát képező és a fenntartásában múködő Hauser Lajos
Általanos Iskola - mindkét épületének _ régi, rossz állapotú külső
ny ilászár őinak telj es felúj ítását. .

A felújítás teljes költsége: I0.126.296.- Ft, melyből az önkormányzal
saját fonásként 3.037.889.- Ft-ot biztosít.. A Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácstól támogatásként, a terület- és

ré giófej leszté si célelő i r ány zatb őI 7 .0 88 . 401,. Ft-ot pályá z meg.

Az önkormányzata saját fonást az112006. (II'10.) Ötrt
rendeletében a Felhalmozási kiadások 8. pontja szerint biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a terület- és régiófejlesáési célelőirányzat vissza nem térítendő
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támogatás elnyerése érdekében a Közép-Dunantúli Regionális
F ej le szté s i Tanác sho z p ály ázatot nyúj ts on be.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2006. februrár 15.

b.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselót2006 évi teljesítménykövetelmények
alapj at kép ező célok me ghatár ozása.

Előadó: jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúla g - 7 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az alábbí
határozatothozta:

912006. (II.9.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők
egyéni munkateljesítményének értékelési rendszerének működtetése
érdekéb en, az e gy éni te lj e sítménykövete lmények me g állapítás a aIapj ilú
a2006. éwe kiemelt célokként a következőket állapítja meg:

1.) az önkormányzat2006. évi költségvetésének
végrehajtása során a gazdá|kodás szabályszerűségének biztosítása' a
célszeníségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alapj án,

2.) saját működési bevételek és az adőbevételek növelésére, az
adóhátralékok, egyéb kintlévőségek behajtására hatékony
intézkedések,

3 . ) önkorm áty zatok szátmát a kiírt p áIy azati l ehető s é gek foko zott
kihaszná|ása a fejlesztési célok érdekében,

4.) gyors, hatékony, szakszeru, udvarias ügyintézés.
5.) folyamatos önkép zés, a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken

valő részvétel, a megszetzett ismeretek hasznosítása a mindennapi
munka során,
6. ). a fel adat eIlátásához kap c so 1ó dó j o gszab ályok i smerete é s me gfel e l ő

a|kalmazása,
7.) az orczággyúlési képviselő-, valamint a helyhatósági választások

jogszerű, sikeres és hatékony lebonyolítása.

Jelen hatiírozatbanmegfogalmazott kiemelt célok alapján a Képviselőtestület
felkéri a polgármestert, hogy évente március 31-ig gondoskodjon a jegyzőre

vonatkozó egyéni telj esítménykövetelmények meghatár ozásáről.
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselőtestület által meghatérozott kiemelt célok
alapján évenként március 31.-ig a hivatalban dolgoző köztisztviselők egyéni
telj e sítmény eit határ o zza me g.

Felelős : polgármest er, jegyző



Határidő: 2006. marcius 31'

c.) Rostási Maria jegyző telj esítményértékelése'

Előadó: polgármester

Pichler József polgáÍmester elmondja, hogy az e\őző napirendi pont alapján a jegyzőve|

szemben a polgármest.erltatérozza meg a teljesítménykövetelményeket, így a

teljesítményértékelést is neki kell elvége zniő atárgyév december 31. napjáig .Ezt jogszabá|y

alapján határidőben áie["a",és az eriékelést - mily a jegyzőkönyv mellékletét képezi -

felolvassa.

Kérdés.hozzászőlás:

Lipp Józsefné: Elmondta, hogy mindannyian tudjak, hogya jegyző mennyit dolgozik, néha

erőn felül teljesít. J;;;;íj;, tágy *"nt á3at mon, nagyobb jutalommal is ismerje el az

önkormany zat. Ajúawűasnatis sztiksjg vanajegyző segítségére, hogyan lehet ezt

megoldani.

Pichler Józsefné: Ó is alátámasiljaLíppné véleményét'

Rostási Mária jegyző: Köszöni az elismerést, és elmondja, hogy a koltségvetés most került

elfogadásra, de jutaíilazásra nem lett tervezve. Így ez apélumaradvány elszámolásakor' vagy

eu,r7g. felé val,ósítható meg, amikor már ismert a bérmaradvány.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazattaI, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbt

hattxozatotltozta:

A Képviselőtestület aköztísztviselők jogállásalól szőlő 1992' évi XXII'

Törvény34.$.(6)bekezdésealapjánRos1ásiMáriajegyzőrészrée
meghatérozott tel.' esitménykövetelmények értékeléséről szóló

tájékoztatőt elfo gadj a'

(Az értékele sről'szoló tájékonatő a j e gyzőkönyv mellékletét képezi' )

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

d.) Önkorm átyzat á|ta| értékesített telek visszavétele.

Előadó: polgármester

Zoltánés felesége Pichlerné Klein Szabina Úrkút, Béke

iffió:e,,u.nazönkormányzattőIvásáro1tbeépítet1enterület.-: *:-,
li'i;"í#;fi; azadás-vételi szerződés 9' pontja sz9r|nt szeretnék felbontani, mivel a 4

Jrres beepitésikotelezettséget családi okok miatt nem tudják vállalni'
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Mivel több telekigénylő is van, javasolja a Képviselőtesttiletnek _ a korábbiak alapjan _

ugyanazért az árért a visszavásarlást, az önkormiínyzat gazdasági tartaléka terhére.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatfuozatothozira

Úrkút Közsé g Önkormanyzati Képviselőtestül ete Pichler ZoLtán és

felesége Pichlerné Klein Szabina Urkút, Béke u. 10. szám alattí lakósok
tulajdonában lévő 5I7l50hrsz alattnyilvríntartott 1007 m2 nagyságú
beépítetlen terület elnevezésű ingatlant az <jnkormányzat á|tal -

5212003. (X.6.) ÖkKt határozatában _ megjelölt vételarat alapulvéve
kötött adás-vételi szerződés 9. pontjában foglaltak szerint felbontja és

ennek megfelelően az ercdeti vételrírat _ vagyis 1.007.000.- Ft-ot azaz
Egymillió bétezet forintot visszakapjak az önkormányzat gazdasági

tartaléka terhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2006. március 1.

e.) Telekigénylések.

Előadó: polgármester'

Pichler József poleármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy jelenleg 4 db telekigénylés van
nyilvántartásba.Mező János és felesége mar korábban is meg akarta vásárolni az

önkormányzatnak korábban visszaadott telket, de más kapta. Ezen kívül Szabó Krisztián és

felesége ajkai, valamint Fuit Péter és felesége szintén ajkai lakósok, valamint Lipp Edina és

élettársa adott be igén1.t. Lipp Edina és élettiírsa konkrétan a most visszaadott, 5I] l50 hrsz-u

beépítetlen területre tartana igényt.

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: A másik harom igénylőt fenntartja azigényét?

Pichler József: Ezt konkrétan nem tudja'

KocsÓJÁoqlníEzttisztázni kell, és csak utána lehet dcinteni.

PichlerjÓzsefné: Véleménye szerint is nyilatkoztatni kell azigénylőket, hogy fenntartják-e

eÍTe a területre is az igényüket. Már egy év körüliek azigénylések, azőta lehet hogy
megváltozott a család anyagi he|yzete,vagy már nem érdekli őket a vásárlás.

Pichler József polgármester: Meg lesznek kérdezve.

Pichler Józsefné: Javasolja egy irányár megadását, és azzal együtt közölni az igénylőkkel,
mert hátha azis számít.
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Pichler József polgármester: 1000.- Ft/m2 árértlettértékesítve korábban' most javasoljaaz

infl ációt követően 1 3 00. Ft-ban meghataro zni az irány árat'

Kocsó Jánosné: Szerinte így reális azirányír, a döntés pedig a következő testületi ülésen

t.gvé'', amikor mar tudni lehet hogy ki tartja fenn a telekigényét.

f.),,Látóhatár'' megállapodásról'

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés. hozzászólás:

Pichler József polgármester: Tájékoztatjaa Képviselőtesttiletet, hogy a részükre átadott

Látőh^tá, 
'*r2ader-t"*"retben 

foglaltak az úrkútiaknak csak jók. Már többször történt

beszélgetés azúggyelkapcsolatb an. AzÚj Atlantisz Többcélú Tarsulástól a szetződés

kidolgózásava Áéguizott Kerekes Bálint is többször tárgya|t a jegyzővel, és azt követően

került végleges formába a szerzódés.
Ajka város polgármestere által javasolt aláítás időpontja vasárnap délutan'

Pichler Józsefné: Van eÍTe Ajka varosénakpénze?

Pichler József poleármester: Van amit aköza\apitvány finanszírozmajd. Apénz a járási

úttö'őtáb* óluaa'auot t.sz. Tudomása szerint enől a jegyző tárgyalt az ajkaijegyzővel.

Rostási Mária jegyző: A szerződés-tervezetekkel kapcsolatbanmár korábban is voltak

tirog.á*i" . zértnem jwasolta eddig a testület elé terjesztését.Ez a mostani szerződés is

elegle kezdetleges, tout olyan részi van' ami nem igazán érthető, van olyan is, ami jogilag is

kifó!ásolható. Pl. a 9. pontban a,,Ajka a2O06. évi költségvetési rendeletének elfogadását

kovJtően biztosítj a, . . . 
i Kot.1."ettséget csak egy már j óváhagyott költségvetés alapj án lehet

vállalni. Az egyiitewezettartalmazott olyan részt is, ami a többcélú tarsulás alapítő

okiratában is benn van' felvetőd<itt a kérdés, hogy akkor miért vállalná át az ajkai

cinkormány zat, miért v an atöbbcélú társulás.
Az ajkat jágyző is egyetértett a felvetésével, az artyagia|<kal kapcsolatban elmondta, hogy a

kozi1apíívnynak jelánleg 3 millió forint alaptőkéje van, de ez az önkormányzat

költsé gveté sének élfo gadását követő en. p ozitív irányban fo g változni.

Ez a mostani szerződé]s Úrkút Község Önkormányzatarészéről ktilonösebb

kötelezettségvállalást nem jelent' ez miat|hátrányba nem kerül'

Lipp Józsefné: Ókazóvodásokkal rendszeresen járnak Ajkár szirlházba, amikor is a külön

bffi*.g k.'' ,endelni, és ki kell fizetni. AmennyibeneZaszerződés a|áírásrakerül, akkor

annak 7 . pontja a\apjánbiztosítva lesz az ingyenesség?

Pichler József poleármester: E zt meg kell érdeklődni'
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Kocsó Jánosné: A z van a szerződésben, hogy Ajka megs zervezi az Úrkúton élők

szittház|átogatását.Eza\apjánszerinteisingyenesazodautazás.

Pichler József polgármester: A jegyző által elmondottak alapján is javasolja a megállapodás

elfogadását, mert abból az úrkútiak csak profitálhatnak.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazatta| az alábbihatározatotbozta:

1212006. 0I.9.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az AjkaVáros
Önkormany zata és az Ajkai Kistérségért Közalapítvany által

l étrehozott,,LéÍőhatár'' e lnevezé s ú szeruő dés el fo g adj a, é s

f e|hatalmazzaapolgármestertannakaláírásával.
(Aszerződés szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

g') Mozgókönyvtari feladatok.

Előadó: polgármester

Pichler József poleármester: Tájékoztatjaa képviselőtestületet, hogy az többcélú tarsuláson

uatit u mozgókönyvtári feladatok ellátása is benn van a Társulási megállapodásban. A mai

napon jelentkezett Ajka Városi Könyvtar munkatársa, aki elmondta, hogy ahozzájuklulo.r9
r ftizségi könyl'tárat fenntartó polgármester már a\áírta az e|Látási szerződéstmar csak Urkút

község van vissza. Ez Úrkútnak is több mint 600 e/Ft-ot jelentene, ha lemond a nyilvános

tclnyvtari státuszról. A lemondásról a mai testületi üléSen kell dönteni, mert csak február 13-

ig lehet ezt bejelenteni a nyilvántartő hivatalnak.

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Most építtet az önkorményzatközösségi házat, ahol egy szép nagy könyr,'tar is

helyet kap, és most 1egyen megszüntetve a nyilvános könyl'tári funkció?

Pichler Józsefné: Ezt ő sem érti, miért van erre sziikség.

Rostási Maria ieeyző: Neki is több gondja van a mozgókönyúári feladatok ellátásával

kapcsolatban. Nem érti, hogy miér1kell ilyen hirtelenezt eldönteni, miveljanuár 31.-ét

követően jönne létre ez atátsulás, így időarányos normatíva igényelhető majd. Ezen kívül a

támogatás csak akkor igényelhető, ha legalább négy nyilvános könyvtárral nem rendelkező, dr

kcinyvtári szolgáltató helyet biztosít az ottkormányzatés szolgáltatási szerződést kötnek az

elláió konyvtáial, akivel viszont azÚi nt\arxisz Többcélú Társulásnak kell szerzódést kötnie.

Ezek köztil az ajkaikönyvtár munkatársa egy szolgáltatői szerződés-tervezetet hozott,

vaiamint egy koltségszámíLást, ami a nornratíva felosztásárÓl szól' Ez alapján egy-egy
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szolgáltató helyet biztosító önkormanyzat 614.150.- Ft-ba részesül, valamint a szolgáltató
könyraar a dologi kiadásoknál a dokumenfumok vásarlásanál teÍarczett I.200 e/Tt összegből
visszafordíthat könyv, folyóirat vásarlásara.

Kocsó Jánosné: Akkor azt kell eldrinteni, mi az előnyösebb az önkormányzatnak.Ha
megsziinik a nyilvános könyrrtari funkció, és így plussz pétubez jutaz önkorményzat.

Imri Zoltrán: Megsztinik a nyilvános k<inyvtiár, azténaz iskola, óvoda is.

Pichler Józsefné: Nem kellene elsietni ezt a döntést. Itt is több információ kellene.

Rostási Mríria jeeyző: Neki is ez a véleménye, a megfelelő döntést csak több és pontos
információ birtokában lehet meghozni.

Pichler József polgármester: Lehet, hogy ezért'az önkormányzat elesik ettől a pénztőI.

Több targy nem volt, a polgrármester az ülést 20.00 órakor berekesÍette.

Kmft.

,l'l
Qo o bo*_ \€.- 

-Rostási Maria
jegyző


