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K ö u é g,í Ö nko rmány zat K épvis előtest íiI e t e
8409 Urkút Rúkóczi u.45. Tel.: 88/230-003.
Szúm: 39-7 /2006.

JEGYZoKÖNYv

Készült: Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete 2006. május 29.-én
(hétfőn) du. 16.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester
Imti Zoltán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné'
Mádlné Sas Anikó,
Lipp Józsefné,
Li'sxes Győző,
Pichler Józsefné,
Vassné Ba|éas Györgyi képviselők.

Távolmaradását bei elentette: Rieger Tibor alpolgármester.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Maria jegyző
Tenkné Klespitz Dóra Hauser Lajos Emlékalapítvany
Kuratóiumanak elnöke, és Teiermeyemé NP. Magdolna
Kuratóriumi tag.

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
hatánozatképes, mert a Testület 10 tagjából9 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 9 igen
szav azatta|, - el l enszavazat né lkül el fo gadott.

NAPIREND: 1.) 
',Hauser 

Lajos'' Emlékalapítvány működéséről, gazdá|kodásaról.

Előadó: Tenkné Klespitz Dóra kuratórium elnöke

2.) Hauser Lajos Általanos Iskola igazgatői á|lásárabeérkezett pályázatok
elb ir álása, i gazgató kinevezé s e.

Előadó: polgármester
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3.) Vegyes ügyek.

a.) Rieger ZoItánés neje teleklemondási iigye.
b.) Lipp Edina és élettiírsa telekigénylése.
c.) Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme.
d.) Teki pályÍzat módosítás.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELoTT:

A. ) Jelentés a |ejárt hataridej ű testületi hatiírozatok vé grehaj tásáról.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászóIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - 9 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ a Jelentést
elfogadták.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. NAPIREND: 1.),,Hauser Lajos'' EmlékalapíNány működésérő|, gazdáIkodásaról.

Előadó: Tenkné Klespitz Dóra kuratórium elnöke

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés" hozzászólás:

Lipp Józsefné: Mit jelent a művészeti iskola tandíj átvállalása.

Teiermeverné Nagy Palócz Magdolna kuratóiumi tag: A Magyarpolanyi iskola kihelyezett
tagozataműködik Úrkúton az urkúti tanulókkal, akik tandíjat fizetnek, és a rászoruItakét az

al ap ítvány átv áIlalrta.

Vassné Balazs Gvörgyi: Az összeghez viszonyítva, amely felett az alapítvány diszponál, a

kuratórium-véleménye szerint nagy létszámíJ,7 fő'Eznem sokfele érdeket jelent?

Teiermeyerné Nagy Palócz Magadolna kuratóriumi tag: Elképzelhető , de az alapító okirat
hatát ozza me g a kuratórium létszámát.
Elmondja, hogy voltak hiányosságok a kuratórium részéről, melyeket most igyekeznek
fe l számo lni' é s minde nt a szab áLyoknak me gfel e l ő e n v é gezní.

A Képviselőtestület 8 igen szavazatla| 1 tartozkod ással az alapítvény tájékoztatőjáÍ

elfogadta.



2. napirend: Hauser Lajos Általrános Iskola igazgatői ál|ásárabeérkezett pályázatok
elbírálása, igazgatő kinevezése.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Pichler József polgármester: T ájékoztatjaa Testületet, hogy akétpályáző azúléselőtt írásban
nyilatkozott, hogy a nyílt üléshez hozzájáru|nak, mivel személyi ügyek tárgyalása során'
illetve kinevezés során _ nyilatkozatuk hiányában - zárt ülést kellene tartani.

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balázs Györgyi: Mindkét pályázat utal arra' hogy nehezedik a pedagógus pálya. A
gyerek |étszárn évek óta csökkenő tendenciát mutat. Hogy gondoljak apályazők, mivel
lehetne a faluba tartani a diákokat. Kérdezi ezt azért, mert egyre több a településről bejaró
általános iskolás diák Ajkára.

Mahrné Imrei Maria pálvázó: Az ő véleménye szerint azintézményt nyitottá kell tenni. Ki
kell használni és építeni kell az iskolaszékre' a helyi civilszervezeteke. A település lakói,
foleg a szülők lássák mi folyik az iskolában. Apályázatában említett piar tevékenység is ezt
célozza meg. Nyitni kell.
Véleménye szerint a közösség jó' jó munka folyik az iskolában, és ezt meg kell mutatni a falu
közösségének is.
Nem utolsó sorban említi az eszközrendszert, amit természetesen folyamatosan fejleszteni
kell.

Tróbertné Klein Beáta pálvázó: Több befolyásoló hatása is van, mind külső mind belső
szempontból. Hivatkozik a tantestületi egysé gte, a diákonkorm ányzatra, akinek a szülői ház
mellett nagy befolyása lehet.
A nyitottságról elmondja, hogy már próbálkoztak vele, főleg a szülők felé nyitottak' egy ideig
ez be is vált, de aztánleult a szülők lelkesedés, majd ellaposodott az egész,ami nemcsak a
nevelőtestületen múlt.
A szülő munkaközösséggel a kapcsolat javult, közös programok szervezéséte kerül sor, ami
az egész falut megmozgatja.Ezt szeretné tovább erősíteni. Ehhez még nagy segítséget kapott
az egyháztől, foleg Kovács Mihály plébános űrtől, az alapítvanytól, a mangán kft-től és még
sorolhatná.
Jó a kapcsolata a környező kisiskolákkal, havi szintenigazgatői értekezletettartanak, szeretné
ezttovább folytatni.

Mádlné Sas Anikó: Mivel a helyi pályázőt,Trőbertnét ismeri, ezért Máhrnétól szeretné
megtudni, mennyire ismeri a falut, hallott-e már korábban is róla, vagy csak most az igazgatói
pályázat során.

Mahrné Imrei Maria: Tudja' hogy eZ egy külső pályázőnakhátrány. A polgármesterrel leült
beszélni, kérdezett mind a faluról, mind az iskoláról, az önkormányzatről, a tervekről. Ismeri
a helyi pedagógiai programot, Tróbertnéval is beszélt az iskolában. Öril, hogy azSZM
meghívta, így a szülők egy részével is sikerült megismerkednie, és őt is valamennyire
megismerték.
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Mádlné Sas Anikó: Tudott, hogy nemzetiségi iskola az urkúti iskola. Máhrné pályázatában

szerepel az angol nyelv oktatása. Nem faramuci ez ahelyzet?

Mahrné Imrei Maria pályazó: Véleménye szerint a tehetséges gyermeknek meg kellene adni a

r.r'.to":e.t, hogy legalább szakköri szinten megismerkedjen egy idegen nyelwel, és ez

szerinte az atgol, ami használható a számítástechnikában is.

Baláus sYöryY'llJgy-gandgliL hogya nagyobb, tehetségesebb gyermek megy el az

,i*uti i't otuuól, men itt inkább afe|zérkőnatásra helyeződik a hangsúly.

Tróbertné Klein Beáta pályázó: Az,hogy valaki elmegy, annak több összetevője is van. Tud

,|yr*ő|, 
^,rJ -ért ment el, mert az osúáIytársa is elment ' Aztény egy-egy osztályban ha

.orr' gy"r.k van, azttobbetkell a pedagógusnak fegyelmeznie, amire több idő megy el, ez

esetleg a tehetséges gyerek rovására megy.

Mádlné Sas Anikó: Máhrné a bejárást hogyan tudná megoldani. Tudott dolog, hogy egy

1"tér^é"y ""rúének 
a munkaidején kívül is lehet feladata, a munkaidő lejiártávalnem

rohanhat a buszra.

Mahrné Imrei Mríria páIyázó: Gvermekei nagyok , így mitt ő is kibontakozhat, saját maga

"*tl" 
b" 

"^".jét. 
p*:",_'^it.i t*egítik. veszpremu ől2O perc alatt Úrkútra lehet érni.

Csaiádon belül megbeizélték, ha a sors 'űgy hozza, akár aköltözés is szóba jöhet..

E1mondja, hogy ugyan kényszerpályánvan,de nem mindenhovaadatabe pályánatát, aho| az

ki volt írva.

Mádlné Sas Anikó: A páIyázatohól elmondja, hogy mindkettőt jónak tartja. Bárki is|esz az
''g-g^tő,h^ 

"pá|yáratban 
foglaltakat teljesíti, nagyon sokat fog előre lépni az iskola.

Pichler József poleármester: Mindkét páIyázat jő,jó a szakmai program. Korrekt válaszokat

adott mindkétpályáző.

Pichler Józsefné: o olyan szempontb ő| nézte apá|yázatok _ amelyeket jónak tartott _, hogy

-' 1.""q h" 
"'t"duetpatyaxl 

sómleges lenne. Akkor melyiket tudná támogatni. Azonban

belátta, hogy más dolgok is közrejátszanaka döntésben és ő ez alapjan döntene.

Vassné Balazs Gvöreyi: Szakmai szempontbólMáhrné pá|yázatáttartja jobban, mert

.lő..*"t"tí Tróbertnet ismeri, kollégája volt. A fenntartónak kell meghatároznia az iskola

felé, hogy afelzárkőztatás, vagy a tehetséggondozás kerüljön előtérbe

Imri Zoltán: Tróbertné vezetési elképzelései ismertek, ügyes, lehetőséget kell neki adni.

- pichler Józsefné képviselő az ülésről távozott' _

Kökönyei Edit: Mindkét pá|yázatot jónak tartja, de elmondj aaztis, hogy a papír sok mindent

,tair. n"iskolával kapcso1atb anmár többször bevált az,hogy a ''messzirőljött embert'' nem

ismerte az önkormányzat, és ennek a levét keményen itta'

Tróbertné ttibb évig igazgatőhelyettes volt, így valamilyen szinten benne van a munkába, és

ná|a azis számít, hogy az egész nevelő testület mellé állt'
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Imri Zoltan: Tróbertné az e\tewezett reformokat aziskolában végig tudja vinni, esélyt kell

neki adni.

A Képviselőtestület 7 ígenszavazatta:, 1 nem szavazafra|/I(ocsó Jánosné/ azaIábbi

haÍéttozatothoúa:

Úrkút Közsé g Önkormanyzati Képviselőte stülete

A fenntartáráb* működő,,Hausei Laj os'' Általános

IskolaigazgatőifeladataiellátásávalTróbertnéKlein
Beátát bízzameg

i,;iTl1i#:1:l'fi ?[:';#T'í'i*,::i]-'
A.vezetőipótlék a pótlékalap 250 Yo-a'

Felelős: polgármester
Hataridő: azowta].

4) Vegyes ügyek.

a.) Rieger Zo|tánés neje teleklemondási ügye'

Pichler József polgármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Rieger Zo|tán és neje

ké'ték" h"gy - "l'"{'k 
é'b* ű a re'riwe értékesített 5I7l47 hrsz-u beépítetlen terület

Áignér"résű ingatlanra kötött adás-vételi szerződést bontsa fel, mivel azt családi okok miatt

beélíteni nem tudják. Javasolja a kérés teljesítését'

Kérdés. hozzászólás:

Kökönyei Edit: Miveltudja, hogy vevő is van ú,ugy a kérés teljesítését javasolja, és nyilvan

az eredeti vételarat kell visszafizetni.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

határozatothozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képvi selőtestülete

fueger Zoltán(Úrkút, Mesteru. 16.)és felesége Riegerné

Schrimacher (Budapest, Árpád u' 41')

tulajdonában |évő 5I7l47 hrszalatt nyilvántartott 1007

m2 iagyságú beépítetlen terület elnevezésti ingatlant az

or'lroőarírat áIiaI _ a 2 1 l 20 0 5. (II I. 3 0' ) Ötrt
határozatában _ megjelölt vételárat alapul véve köttjtt
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adás-vételi szerződés 9. pontjában foglaltak szerint
felbontja, és ennek megfelelően az eredeti vételárat _

vagyis 1.500.000.- Ft_ot - visszakapjak, az önkorményzat
p étumar adv ány a terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

b.) Lipp Edina és élettársa telekigénylése

Pichler József polgármester: Az előző napirendhez kapcsolódóan is tájékoztatja a Testületet,

h"gy k""k'étan erre a területre _ az 5I7l47 ltrsz-ra_ Lipp Edina és élettársa nyújtott be

kérelmet. Javasolja résziikre az eladását4 éves beépítési kötelezettséggel.

Vassné Balázs Györevi: Neki tudomása van anól, hogy ajkai igénylő is van.

Pichler József polearmester: I gaz, de nem konkr étan ert a területet kérte.

Mádlné Sas Anikó: Javasolja az eladást,de a tavalyihoz hasonlóan, magasabb árért.

Kocsó Jánosné: A tava\yihozviszonyítva 150 e/Ft-al többet javasol, vagyis 1.650 elFt-ot.

Mádlné Sas Anikó: o is igy gondolta.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal l tartózkodással_ Lipp Józsefné - az alábbi

határozatothozta:

28 t20O 6. N .29 .\ o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
tulajdonában lévő 5I1l47 hrsz-u, 1070 m2 nagyságú,

beépítetlen terület elnevezésű ingatlant 1'650'000 Ft'

árért,4 éves beépítési kötelezettséggel és ennek idejére
elidegenítési tilalommal értékesíti Lipp Edina (Úrkút,

Petőfi u.25. ) és élettars Kósa Béla (Ajka, Arpád u' 21')

részére.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hataridő: azownl

c.) Kulturális és Faluvédő Egyesület támogatás iránti kérelme.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester: A Kulturális és Faluvédő Egyesület kért támogatást a falu

@aI20e/Fttámogatásmegál1apitásátapénzmarudványterhére.

Lipp Józsefné: Szeretné felhívni a Testület figyelmét arra, hogy az Egyesület tagjai a

f"l"*ú'.'-ot rendszeres időközönként takarítjik, csinosítják . Ezt évente többször is,

valamint a természetvédelmi területet tartjak karban, pihenőhetyeket (padokat,asztalokat
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készítettek faból)' a barlangba vezető falépcsőt javítják folyamatosan. Javasolja a támogatás
megadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az alábbi
hatétrozatotltozta

29 12006. N .29.\ o|<Kt határozat

A Képviselőtestület a Faluvédő Kulturális Egyesület
részére az önkormiínyzat2006. évi költségvetésében a
pénzmaradvány terhére 120.000.- Ft támogatást állapít
meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2006.junius 20.

d.) Teki pály inat módosítása.

Pichler József polgármester A teki támogatást a községrendezési tervre más elosztásban
kapta az önkormányzat, mint uhogy pályázott, ezért a saját erőt módosítani kell, vagyi 2007
évre kevesebb az önrészt, de ezze| a2008 évi önrész több lesz, arányban a tiímogatási
összeggel.

A Képviseltőestiilet egyhangúlag - 8 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
határozatothozta:

30/2006. (V.29.) okkt határozat

A Képviselőtestület 712006. (II.9.) szétmű Ötrt határozatátaz
alábbiak szerint módosítj a:

a község településrendezési terv telj es költségéből: 4.392.000.-
Ft az önkormányzat2006. évi költségvetésében 66.667 .- Ft-ot,
2007. évi költségvetésében 937.320.- Ft-ot, 2008. évi
költségvetésében 7 52.8l3.- Ft-ot (összesen: 1 .756. 800.- Ft-ot)
biztosít, mert a teki támogat ás 2006. évben 1 00.000.- Ft', 2007 .

évben 380.280.- Ft, 2008. évben 2.154.920'- Ft. (összesen:
2.63s.200.- Ft.).

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

\\\'
" t{o r \s-l-'!'a.- 

-
Rostási Mária

a t:í1'
\,i.i{''}-J
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