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JEGYZŐKÖNYv

Készült Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete 201 0.j únius
2.-án(szerdtín) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes
üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Farkas István,
ImriZoltán,
Lipp Józsefné,
Lisáes Győző
Ifi.obermayer Miklós,
Vassné Balárs Györgyi
Zsebebény Krírolyné
képviselők

Távolmaradását bei elentette :, Dr. D őczy Mariann képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mríria jegyző
1. napirendi pontnál: Tróbertné Klein Beátaiskola igazgatőja,
2. napirendi pontrrál: KarisÍlJánosné óvoda vezetője

Rieeer Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
hatérozatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fr jelen van.

Eá követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 9 igen
szav azatta|, - ellenszavazat né lkül e l fo gadott.

NAPIREND: 1.) Hauser Lajos Általríoos Iskola működéséről szóló beszámoló.

Előadó: Tróbertné Klein Beáta isk. ig.

2.) Napközi otthonos Óvoda műkodéséről szóló besziímoló.

Előadó: Karisál Jiánosné óvoda vezetője

3 . ) Közbe s zer zési S zab áLy zat.

Előadó: Rostási Mfuia jegyző

4.) Vegyes ügyek.
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a. ) Wágner Ödon he lyisé gbé rleti szeruődés meghos szabbítása
iránti kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

b.)Polgármesteri Hivatal előtti árok felúj ítása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
c.) Telekalakítás a focipálya mögötti területen.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:

1 .) Jelentés a \ejárt hatríridej ű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó : Rieger Tibor polgtírmester.

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül -
elfogadta.

2.) Tájékoúatő akéttestületi ülés köztjtt végzett polgármesteri feladatokról.

Előadó: fueger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondja' hogy a falunap azidén is július
második szombatjiín, vagyis 10.-én lesz. A falunapra vonatkozó pályánat felfiiggesztésre
került, ezértnemis lehet tudni, hogy ki és mennyit nyert. Ettőlfiiggetlenül javasolja a

p áIy ázatb an i s me gj elö lt pro gramo k alapj án me g s zervezni a falunap ot.

Pichler Józsefné: Haegy fakidőlt, azmégnem indok arra, hogy a többi is ki legyen vágva.

A Képviselőtesti'ilet a polgármesteri tájékoztatót egyhangúlag - 9 igen szavazattaI, -

ellenszav azat nélktil _ elfo gadta.

NAPIRBND TÁRGYALÁSA:

4.MEIBEND :_tlauser Laj os Által,ános Iskola működéséről szóló besziímoló.

Előadó: Tróbertné Klein Beátaisk. ig.

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Tájékoztatjaa Testületet, hogy az iskola honlapja időközben
elkésziilt. Az iskola készül atőtvénsonyi sváb telepiilések taIáIkozőjára is, ahol az iskolások
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szerepelnek. A tanév után szeretnének neki állni abejárati ajtók kicserélésének és a régi
csatornarendszer felúj ításanak.
Elmondja aztis, hogy a mai nap folyamán az ajkaí rendőrkapitrányság munkatársa tartott
volna előadást a megváltozott KRESZ szabáIyairől, azonban Sem telefonon sem személyesen
az előadást nem mondta le.

Vassné Balázs Györgvl: A Testi.ilet részletes anyagot kapott az iskolától, amely végig vezet a

tanév történésein. Nevelés_oktatással kapcsolatban szeretne kérdezni, ugyanis az elmult
években kis létszámú osztályok voltak, most egy 22 fos, viszonylag magasabb létszámil
o súáIy v an. Menn y it v á|tozott, v á|tozoIt- e a gyerekek vi selkedé s e.

Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Egy kis létszámú osztály is lehet nehezebben kezelhető, mint__ 
eEy nagy létszrámú osztály. Nem okozott, nem okoz gondot ilyen szempontból amagasabb
|étszámí osztáIy.

A Képviselőtestület a Hauser Lajos Általános Iskola múkcidéséről szóló előterjesztést
egyhangúlag - 9 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ elfogadta.

2.napirend: Napközi otthonos Óvoda múk<ldéséről szóló beszámoló.

Előadó: Karisál Jánosné óvoda vezetője

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás;

Karisál Jrínosné óvodavezető: Elmondja, hogy a Csiga-biga csoport a múlt héten Ajkán volt'
ahol a rendőrség munkatársa segítségével a közlekedést gyakorolták. Az óvodában az ANTSZ
vizsgáltaazétrendet, melyről nagyon jó véleményt adott.

-. Farkas István: Az ővodábem a maximális csoportlétszárn2s fő. Nem okoz ez gondot?

__ Karisál Jánosné óvodavezető: Nem mondhatná.

Rostási Máriajegyző: Az óvodai ferőhelyek szénna7s fő' melyet akozoktatási törvény
módosítása során' 2010.január 1. napjától megfelelő indokok alapjén emelhető.
Tájékoztatja arről is a Testületet, hogy a20l0-2011-es nevelési évben ugyan még
maximálisan kihasználhatő az óvodai ferőhelyek száma, azonban az ezt követő években a
gyereklétszám csökkeni fog, de mivel 2010. május 1 napjrítól a gyes 2 évigtart,
meggondolandő azösszevont óvodai-bölcsödei csoport szervezése.Ez azt jelenti, hogy egy
csoportban max. 5 fő 2,5 éves gyermek is felvehető, melyhez megfelelő végzettségu
szakember is sztikséges.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ a Napközi
otthonos Óvoda működéséről szóló beszámolót elfogadta.

3. napirend: KÓzbeszerzési SzabáIyzat.

Előadó: Rostási Maria jegyző
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(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.).

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal' - ellenszavazat nélküI _ az
alábbi határ ozatot hozta:

21 I 2010. (YI.2.\ o|<kt határ ozat

Úrkút Község Önkormán yzata Közbeszerzési
Szabályzata.

(A Szabályzat sző szerinti szövege a j egyzőkönyv
mellékletét képezi.)

4.napirend: Vegyes ügyek.

a. ) Wágner Ödcin he lyi ségbé r|eti szer ződés me gho sszabbítás a

iránti kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli előterjesáésében elmondja, hogy Wágner
Ödtin úrkúti lakós cégtulajdonos a w&K&T S.R.L. nevű cége számára szeretné
továbbra is bérelni a z önkormányzattulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. alatti
épületben taIá|hatő helyiséget. A helyiségre az önkormányzatnaknincs szüksége,
így javasolja a korábbi éveknek megfelelően nevezett cég részére a helyiség
bérbeadását. A bérleti díjat javasolja havi 20.000.- Ft.-ban megállapítani.

Kérdés ^ hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag, - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _
az aléhbi határ ozatot hoüa:

22 t20l0. (YI.2.\ ö|<kt határ ozat

A Képviselőtestület a W&K&T S.R.L. 415500
Salonta Bem J. u. 5. sziím alatti vállalkozás részére
a8409 Úrkút, Csokonai u. 1. szám a|atti, önkormány-
zati tulaj donb an lévő épületben taláIhatő helyi sé get iro da
céljaruz}l3.június 15. napjáig bérbe adja. A bérleti díj
havi összege: bruttó 20.000.- Ft., mely azinfláciőnak
me gfelelőe n v áIto zhat.

Felelős : polgiírmester,
Haténdő : 20 Í 0. j únius 3 0.

b.) Polgármesteri Hivatal előtti árok felújítása.
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Előadó: Rieger Tibor polgármester

Riegsr Tibor polgármester: Szóbeli előterjesáésében elmondta, hogy a Polgármesteri
Hivatal előtti árok felújításának a vihar előtt nekiálltak a közcélú munkások, de a
munka anagy esőzések miatt felbeszakadt. A nagy mennyiségű lezúduló csapadék a
járdalapok mögötti foldet elmosta, a járdát 60-70 cm szélességben alámosta. Igy a
lapokat visszatenni nem lehet. Úgy gondolta, hogy az árokkialakítását 80 cm
átmérőju betoncsővel kellene megoldani, számításokatvégzett az anyagköltség
meghatározására, így a cső ára és a kialakítandó járda térkővel való burkolása
anyagköltségen kb. bruttó 1 millió forintba kerülne + egy pár teherautó murva a
burkoló kő alá, a munkát a közmunkásokkal el lehetne végezni. Az utolsó nagy eső

' bebizonyította, hogy a 80 cm-es átmérőjű cső kevés, mert a buszmegállők alatt avíz
nem tudott átfolyni. A megfelelő árok-keresztmetszet kialakításáta a Beszt Kft

'- Számitásokatvégzett, így körszelvényű burkolt árok kialakítása esetén 120 cm
átmérő lenne szükséges, de ezt a terepviszonyok miatt kialakítani nem lehet, igy 2 db
átmérőju,8O cm-es betoncső párhuzamos lerakását javasolják. Az így kialakítandó
árok anyagköltsége durván l.700- 1.800 e/Ft lenne, ami nem kevés. Csepelen
gyártanaktrapéz keresztmetszetu mederelemet, aminek az ára burkolással együtt
csepeli telephelyi ríron kb. bruttó 50 e/Ft/m. Így utrapézkeresztmetszet kialakítása
elvetendő.

Kérdés.hozzászőIás:

Farkas István:Nagyon rossz állapotban vannak a csapadékviz-elvezető tírkok. Azt nem
lehet megcsinálni' hogy a Polgrírmesteri Hivatal előtti részre ennyit költ az önkormányzat, a
többihez pedig hozzá sem nyúl.

fueger Tibor polgiírmester: Igen, ezígy van', azonbalvalamit lépni kell.

Vassné Balázs Györgyi:Haaz arok felújítás elkészülne' mennyivellenne mélyebb azárok?

Rieger Tibor polgármester: A jelenlegi árokvízszállító képessége elegendő, aztmélyebbre
vinni nem lehet, a Hivatalutríni (üzletsor felé) híd miatt, ezértnemLebetazt sem megoldani,
hogy 2 db egy méter átmérőjucső legyen fektetve, nohaaz lenne a legmegnyugtatóbb
megoldás.

Farkas István: A Hivatal előtti árok ki szokott önteni?

Rostási Mária jegyző: Igen, elég gyakran.

Lipp Józsefné: Nagyon sok hordalékot visz a csapadékvíz _ nagy esőzések után _ az
alsófaluba.

Vassné Balázs Györeyi: Mennyivel lenne olcsóbb a helyszíni betonozás?

Rieeer Tibor polgármester: 2-300 e/Ft az anyagkoltség, plusszvasat is kell beletenni' de ez a
j árda helyr eállítását nem tartalmazza.

Lipp Józsefné: Ez csak a Hivatal előtt lenne, vagy máshol is? A járdáti$ra kell bitumenezní?
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Rieger Tibor polgármester: Igen a járdáti4rakell bitumenezní és ez csak a Hivatal előtt

van.

Farkas István: A Hivatal e|őtt a járdát le kellene zárni, a balesetveszély miatt.

Vassné Baliízs Györgyi: Az elmondottak alapján durvrín fel millió forint azaÍyagköltség,
szemben az 1.700 elFt-al, arni a dupla csövezés lenne.

|mtí Zoltán: Bármelyik felújítáSi módot is választ1a Testület, mindegyikhez szakértó keII,

aki kiszámítja milyen dőlésszogben kell elkészíteni, milyen kötőanyag, stb. kell.

fueeer Tibor polgármester: Nagyon fontos a dőlés szög, mert a jelenlegi nyílt rároknak a

legnagyobb problémája, hogy a lapok tul meredeken állnak, ezért könnyen szétfagynak, de a

hely korlátozott, így sajnos a dőlést növelni nem lehet.

A kialakítás lehetséges lenne úgy is' hogy a kimosott rész felöl zsaluzni és beliilre a lapokat
betonba visszatenni.

Farkas István: Ő nem lapoznáki azárkot' hanem beltil' a folyási oldalon zsa|uzná és a beton

rnögötti résá kővel tömné ki.

Vassné Baliízs Gyorgyi: Neki nagyon tetszik a drágább megoldás' mert az esáétikusabb, és

végleges.

Rieeer Tibor polgiírmester: Neki is az tetszik, és az elkészítése biáonságosabb is., így a
közmunkásokkal megoldható lenne.

Pichler Józsefné: Erre lenne is pénzügyi fedezet.

Rostási Mária jeeyző: A gazdasági tartalékban lenne erre fedezet

Farkas Istviín: Mivel az árkokban avíznem fog egy hónapon beltil eltűnni, így van idő a

következő testületi ülésig mindenre kiterjedő számításokatvégezni, és ezt követően

meghozni a végleges döntést.

A Képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
elfogadta.

c.) Telekalakítás a focipálya mögötti területen.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászőlás;

Farkas István: A kiküldött anyag nem pontos, mivel a 369-es hrsz-u
tertileten villanyoszlop van, illetve avezeték a focipályán át megy.



Neki az előterjesztésből az derilt ki' hogy egy ember szeretne építkezni, és

mivel az önkorm ány zatnak nincs területe, ezért tlbb magántulaj donostól
meg kell vásárolni a termőfiildet. A rajz alapján Keller Krisztián 3 építési
területet kér, aKanyárék is kérhetnek, így már az önkormányzatnaknem is
marad. Véleménye szerint egységes álláspontot kell kialakítani a
Testületnek, és nem lehet eltérni Keller Krisztián érdekében.

Rieger Tibor polgármester: Szerinte a villanyoszlop ott van, a három
kialakítandó telken kívül a kialakítandó út szélén.-Hosszú távon az az érdeke
az önkorm ány zatnak, ho gy me gvá s áro lj a a magítntul aj donb an állő f ii l deket,
mert máshogy nem jut teriilethez, és a rendezési terv alapjánnem tud építési
telkeket kialakítani.

Farkas István: A rendezési terwel ellentétes építési telket alakítani nem
lehet. A telekalakítás meg kell, hogy feleljen a rendezési tervnek. Az
előterjesztés alapján a Keller K. 3 építési telekkel rendelkezne.

Vassné Balázs Györgyi: Furcsa ez az előterjesztés, igazáből nem is értette.

Az érezte ki belőle, hogy mindenki aú. csinál, amit akar, az
önkormányzatnakteljesíteni kell. De azutat majd az önkormétnyzat alakítja
ki, a Kanyáréktő| az önkormányzatveszi a területet, és még sorolhatná. A
lényeg, hogy az önkormányzatkemény pénzeket f,rzet, hogy a Keller K.-nak
legyen egy 3000 m2-es telke.

Rostási Mária jegvző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arről, hogy a

külterületen lévő termőftildre vételi ajánlatot tehet az önkorm ány zat is,
azonban jogszabáIy szerint e|ővásárlási jog illeti meg a termőftildről szóló
törvényben meghatározottak szerint pl. a haszonbérlőt, a helyben lakó
szomszédot, stb. A vételi ajánlatot mindenképp 15 napra a Hivatal
hirdetőtábláján és internet isközzé kell tenni. További kérdéskörbetartozik
_ amennyiben az önkormányzat épitési telket szeretne kialakítani a
rendezési terv szerint _ hogy külterületi termőfloldet vásárol-qvagy a

termőflold tulajdonosainak kérelme a|apján az önkormányzat döntése alapján
belterületbe vonás történik. Mindegyiknek pénzügyi v onzata van, éS akkor
még akozmiivek kialakításáról nem is esett szó.

Rieger Tibor polgármester: Amiből ő kiindult az azvolt,hogy az
önkormányzatnak3 építési telke alakulna így ki és Keller K. is építkezhetne.
Azért is terjesztette ezt az afiyagot a Testület elé' hogy beszéljék meg, mit
lehet tenni.

Vassné Balázs Györgyi: Egy telek 2 milliő forint volt a korábbi években,
amit az önkormányzat értékesített. Most 6 millió Ft értékű telket qálana fel
az önkorm ányzat Keller Krisztiánnak.
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Pichler Józsefné: Az előterjesztést első részét érti, de azutánakövetkező
pontokba foglalt részeket nem tudja értelmezni.

Zsebehány Károlyné:Egyáltalán szükség van ebben a gazdasági helyzetben
a telekalakításra,vanráígény? Tudomása szerint a faluban sok az eladó
lakás is.

Pichler Józsefné: Kanyár Henrik eladná a külterületi termőftildjét?

Rieger Tibor poleármester: Igen, vele beszélt és eladná az
önkormrínyzatnak, mert nem kívánja megakadá|yozní a falu fejlődését.

Farkas István: A falu fejlődését a Testület sem kívánja megakadályozni, de
ilyen formában _ véleménye szerint _ nem támogatható a telekalakítás. Meg
kell kérdezni Keller K., Kanyár H.-et hogy eladjak-e és mennyiért, a
teriileteket. Amennyiben ezek és még több kérdéstisztaződik, el lehet
kezdeni az eljárást, és így a Keller K. is telekhez juthat, illetve vásárolhat.

A Képviselőtestület Farkas Istvan javaslatát - 8 igen, I tartőzkodás, -

ellenszav azat nélktil _ elfogadta.

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

po1gármester
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Rostási Mária
jegyző
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