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Kti rs é g i Ö n kormúny zat K épvis előtest íiI ete
8409 Úrkút Rókóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szóm:130-7/2009.

JEGYZoKÖNYv

Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete 2009. május 26.-
án (kedden) du. 17.00 őraikezdettelmegtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Farkas István )

Lisztes Győző,
Lipp Józsefné,
obermayer Miklós,
Vassné BaIázs Györgyi

képviselők

Távolma radását be i elen tette : D r . D őczy Mariann, Imti ZoItán,
Zsebehálry Károlyné képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző, Tróbertné Klein Beáta
iskola igazgatőja' Karisztl Jánosné óvoda vezetője.

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
azúIéshatározatképes, mert a Testület 10 tagjábóI7 rojelen van.

Eá követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag-7
i gen szav azattal, - e 1 1 e n szav azat néIkul - e 1 fo g adott.

Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzata2009. évi költségvetésérőI szo\ő
rendelet módosítása - rendelet-tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

2.) Hauser Lajos Általá.'os Iskola tevékenys égérő1, beszámoló.

Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskola igazgatőja.
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3 .) Napközi otthonos Óvoda tevékenys égérőI beszámoló.

Előadó: Karisál Jánosné óvoda vezetője

4 . ) Napközi otthono s Óvo da v ezetői p áIy ázat e\bír áLás a, v ezető
kinevezése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

5.) Polgármesteri Hivatal, Hauser Lajos Á1ta1á.'o' Iskola, Napközi
otthonos Óvoda a\apitő okirata.

Rostási Mátria jegyző

6.) Vegyes ügyek.
a.)Úrkúti Teke klub támogatási kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
b. ) Úrkút-Aj ka között ki építend ő iv őv ízv ezeték p áIy ázatának

elkészítés éhez ajánlati felhívás.
Előadó: Rostási Málria jegyző

c.) Jogharmonizációs feladatok.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

A. ) Je 1 enté s a 1 ej árt határi dej ű te stül eti hatátr o zatok vé greh ajtásár őL

Előadó: Polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangu\ag_7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil- a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l.napirend : Úrkut Község Önkormány zata 2009. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása - rendelet-tew ezet

Előadó: Rieger Tibor polgármester
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(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőIás:

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
költségvetés módosítására azért került sor, mert megjelent a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesáési Tanács által kiírt céde páIyázat, melyet június 2-áigkell
benyújtani, és amelyenazönkormányzategy traktorra éstartozékaira pályázna.

Lisztes Győző: Mennyi idős is arégi traktor?

Rieger Tibor polgármester: Még a Pfaff Zsolt polgrírmestersége alatt lett
vásárolva, ami azt jeIenti, hogy 2000 yagy 2001évben.

Lisztes Győző: Amí az előterjesztésbe szerepel ez a traktor megfelel az
igényeknek?

Rieger Tibor polgármester: A műszaki paraméterei alapján igen, és ahol
alkalmazzák, meg vannak elégedve vele.

Farkas István: A pótkocsi a Bagodiaktól lesz vásárolva?

Rieger Tibor polgármester: Igen.

Vassné Balázs Györeyi: A mostani trakÍor a szemétbe kerül, vagy lehet majd
értékesíteni? Most egy áItalán nem üzemképe s már?

Farkas István: A traktor tizemel most is, de igazábőL az elvárt feladatok
vé grehaj t ásár a alkalmatl an.

Vassné Balázs Györgyi: Amikor az önkormányzat2000 körül vette a traktort,
az3,5 millió forint volt. Több számítást is végeztek akkor, ugyanis a téli
hóeltakarítás miatt volt olyan, hogy áItalánydíjas szerződést kötött az
önkormányzat aváIlalkozóval, és előfordult hogy olyan enyhe tél volt, hogy a

havat nem kelletttakarítani, a díjatviszont ugyanúgy kellett ftzetni, mintha lett
volna hó. Volt olyan is hogy a vállalkozőval olyan szerződést került megkötésre,
hogy ahányszor takarítja aÍtavat, annyiszor kell a megállapodott összeget
ftzetni. Nyereség igazábőInem volt soha, ezért döntött az a\<kori Testület a

traktor vásárlása mellett. Számítások történtek most is?
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Rieger Tibor polgármester: Mivel köztudomású, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő traktor mfu igazából új korában Sem volt a legiobb, az évek
múlásával pedig majdnem teljesen tönkre ment, és mindig akkor romlik el,
amikor a legjobban kellene.EzértpáIyázati úton kellene beszerezni egy MTZ
892.2. traktort és miveljelenleg pótkocsi nincs, ezért egy pótkocsit, sószórót és

egyéb tariozékokat is. Mindez összesen 10 millió forint, melybőI az
önkormány zatnak 2. 5 4 6 eff t-ba kertilne.

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

27 12009. (Y .26.| Ól<Kt határozat

1. Úrkút Község Önkormrínyzata részt
kívan venni a Kozép-dunantúli
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt
KD RFT/CÉDE 12009 kódszrímú
pá|yazat b) A helyi önkormányzati
feladatellátás színvonalának javítását
eredményező fejlesztések, kivéve a
TEUT keretében trímogatható
tevékenységeket alprogramon belül
,,MTZ-892.2 tral<tot és tartozékainak
beszerzése'' címmel.

2. Úrkút Község onkormrínyzata vál|a|ja
a 190.982.- Ft páIyazati díj
biztosítását és utasítja a polgármestert,
hogy azt a. váLyazat benyújtásáig a
Magyar Allamkincstár 10029008-
002 8 095 8 számt számlájár a utalja át.

3. Az ,,MTZ-892.2 traktor és

tartozékainak beszerzése'' című
pályézat megvalósításának bruttó
költsége 10.185.682.- Ft' amelybóI az
tinkormányz at7 .639.26I. -Ft támogatást
igényel.'

4. Úrkút Község Önkormányzata a
2009. évi költségvetésében a
2.546.420.- Ft önrésá a
Felhalmozási kiadások 13 téte|száma
alatt biáosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009.június 2.
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A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi rende l ete t horta:

9/2009. (V.27.) OkKt rendelet

Úrkút Község Önkormány zat 2009. évi
költségvetéséről szóló 312009. (II.1 1.) rendelet
módosítása.

(A rendel et sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

2. na pirend : Hauser Laj os Általános Iskola tevékenységéről beszámoló.

Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskola igazgatőja.

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászőIás:

Tróbertné Klein Beáta: Az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy a
jegyző által elkészítettpállyázat, amely az új iskola külső homlokzati
hőszigetelésére vonatkozik, még nem kerüIt elbíráIáSra' nagyon jó lenne' ha
pozitiv döntés születne.

Farkas István: Gratulál az iskola igazgatőjának, tanulók iskolán kívüli nagyon
szép eredményeihez.

Pichler Józsefné: A kompetencia mérésnél is nagyon jó eredményt produkált
Úrkút, még abudapestieket is megelőzve.

Vassné Balázs Györgyi: A minőségbinosítás már átIett dolgozva?

Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Még aznem) de folyamatban van.

A Képviselőtestület egyhangiilag- 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - a

Hauser Lajos Altalános Iskola beszámolóját elfogadta.

3. n a pi rend : N apkózi otthonos Óvoda tevékenys égérőI beszámoló.

Előadó: Karisztl Jánosné óvoda vezetője
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(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőLás:

Kari sÍl Jánosné : Kimaradt a b eszámolóból, hogy Rieger Zsolt v állalkoző
térítésmentesen készítette el a óvodatunrédelmi szabályzatát, Pichler Zoltán és
obermayer Lászl,ő is térítésmentesen száIlították eI az óvodából a vasat Ajkára.

Farkas István: A konyhai dolgozók létszáma csökkent. Megfelelő színvonalű a
közcélú foglalkoá atott?

Karisztl Jánosné óvodavezető: A konyhánál be kell segíteni az
élelmezésvezetőnek is. A közcélú foglalkoztatott jelenleg takarítási munkákat
végez.

Rostási Mária jeeyző: Az ővodában a konyhai dolgozók létszáma nem
csökkent, jelenleg felmentési idejét tölti egy dolgoző, egy dolgoző pedig
táppénzenvan. Pénzügyi szempontból most előnyösebb ahelyzet, mert nem kell
az ővodának saját költségvetése terhére helyettesíteni, mivel akőzcélu
foglalkoztatott bérének 90 oÁ-át az áIIarl adja. A jelenlegi közcélú
foglalkoztatott napi 8 órában takarítás és egyéb áItala elvégezhető munkálatokat
végez, ővodavezető irényításával. A felmentési idejét töltő konyhai dolgozó
helyére pedig június hónaptól lehet alkalmazni közcélú foglalkoztatottat, akinek
hasonló vagy ugyanolyanvégzettsége van. Véleménye szerint hiba lenne nem
kihasmálni ezt apénnigyileg kedvezőhelyzetet, főleg akkor, ha szakképzett
munkanélkülivel lehet - akar időlegesen is - elvégezni az adott feladatot.

Pichler Józsefné: Az ővodában a fejlesztő torna délután van, amelyre a szülők
fizetnek. Az az óvónő, aki ezt csinálja, bérleti díjat nem flzet, térítés mentesen
hasznáIhatja a csoportszobát. De akkor a bérleti díj hogy kerül elszámolásra?

Karisztl Jánosné óvodavezető: Eszközöket vásárol, melyeket a gyerekek a
foglalkozásokon hasmálnak.

Pichler Józsefné: Azokról az eszkozökről amelyeket ez az óvónő vásárol, Iétezík
egy kül<in kimutatás?

Karisztl Jánosné óvodavezető: Igen.
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Rieger Tibor polgármester: Tájékoztatja a Testületet arról, hogy az iskolában és

az ővodában közösen foglalkoztatottkarbantartő közaLkalmazottijogviszonya
közös megegyezéssel megszüntetésre került. Jelenleg egy közcélú
foglalkoztatottlátja el a két intézményben az ilyen irányú feladatokat.

Pichler Józsefné: ő ert a géukazánokhoz is, vagy ide nem kell megfelelő
szal<képzettség?

Rieger Tibor polgármester: Jelenleg már nincs fritéSi idény. Amikor még a

Gubicza János volt, akkor is ha elromlott akazán, szerelőt kellett hívni. Ettől
fliggetlenül utána néz, hogy kell-e valamilyen speciális szakképzettség a
kazáno|<hoz.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül - a
Napközi Otthonos Ovoda beszámolóját elfogadta.

4. n a pirend : N apkozi otthonos Óvoda v ezetői páLy ázat elbírálása, v ezető
kinevezése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:

Rieger Tibor polgármester: ApáIyázati kiírásra egy pályázat,Karisztl Jánosné
páIyázata érkezett, aki írásban nyilatkozott arrőI is, hogy a nyilvános testületi
üléshez hozzájáruI.

Farkas István: Karisztlné Marika olyan régőta dolgozik az ővodában és olyan
jól, hogy apáIyázat szerinte formális volt, ha lett volna külső péiyáző, akkor is
egyértelmű lett volna, hogy ki lesz avezető.

Rieger Tibor polgármester: A határozati javaslatot felolvasta, melyet javasol a

képvi selőtestületnek elfo gadásra.

A Képviselőtestület egyhangtúag_7 igenszavazattal, - ellenszavazatnélkül-
az alábbi batár ozatot hoúa:
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28 t2009.(Y .26.\ Ól<Kt határozat

Úrkút Község Önkormányzat fenntartás ában működő
Napközi otthonos ovoda őv odav ezetői feladatai
ellátásáv al Karisztl Jánosnét bízza meg.
Az óvodavezetőí megbízás határozott időre, 2009.
augusáus 1. napjátőI 20t4.jú1ius 31. napjáig, vagyis 5

évre szól.
Avezetőí pótlék a pótlékalap 200 oÁ-a.

Felelős: polgármester
Határido: azonnal

S.napirend: Polgármesteri Hivatal, Hauser Lajos Altalános Iskola, Napközi
otthonos ovoda alapítő okirata.

Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

KérdéshozzászőIás:

Vassné Balázs Gvörgyi: Az előterjesztésből megállapíthatő, hogy az alapítő
okiratokat jogszabá|y váItozása miatt kellett felülvizsgálni, illetve elfogadni. A
maga r észér őI az alapítő okiratokat el fo gadj a.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igenszavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi hatétr ozatot hoáa :

29 l 2009 .(Y .2 6.) ol<Kt határ ozat

Úrkút Község onkormányzati képviselőtestülete a

Polgármesteri Hivatal alapítő okiratát egységes
szerkezetb€o - , ehatározat mellékleteként 2009.június
Í -jei hatállyal fogadj a el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okirat aláiráséra és a
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Hatátidő : 2009 . június 2.



A Képviselőtestület egyhangúIug - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat néIk;Jl az
al ábbi határ ozatot hozta:

30/2009.(V.26.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati képviselőtestülete a
Hauser Lajos Altalános Iskola alapítő okiratát
egységes szerkezeú€fl -, e határozat mellékleteként
2009.június l-jei hatállyal fogadja el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okirat aláírásálra és a
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009.június 2.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
al ábbi határ ozatot hozta:

31 l2009.(Y .26.| o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormányzati képviselőtestülete a
Napközi otthonos Óvoda okiratát egységes
szerkezetb€fl - , ehatározat mellékleteként 2009.június
1_jei hatállyal fogadja el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okirat aláírására és a
szüksége s további intézkedések me gtétel ére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009.június 2.

6.napirend: Vegye: ügyek.
a.)Urkúti Teke klub támogatási kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
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(rásos kérelem és metlékleteit a képviselők előre megakapták.:)

Kérdés^ hozzászőIás:

Vassné Balázs Györeyi: A Teke klubnak hány tagja van?

Rieger Tibor polgármester: Tudomása szerint 16 ro azigazoLtjátékosok száma.

Hozzáteszimég, hogy Lipp Vencel egyéni versenyben az országos döntőig
jutott, ahol is 8. helyezést ért el.

Vassné Balázs Györgyi: Ezt azértkérdeúe, mert a tekeklub is már több éve

mindig kap önkormányzati támogatást, holott az asszonyok kérelme, hogy
térítésmentesen használhassák a csarnokot, elutasításra került. A tekeklubnak
mennyi a költségvetése?

Rieger Tibor poleármester: 6-700 e/Ft volt az elmtilt években.

Pichler Józsefné: A tekeklub egyesületi formában működik, és Úrkút színeit
képviseli. EzenkíVül már az éves költségvetésben is szerepel a 250 e/Ft-os

támogatás a teke klub részére.

Farkas István: Ezé* javaso\ta azt a képviselőtestület, hogy atomárajáró nők is

alakítsanak egyesületet.

A Képvíselőtesttilet egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül-
az alábbi határ ozatot hozta:

32l200g.(v.26.) Öt<xt határozat

A Képviselőtestület az Úrkriti
Tekeklub Egyesület részére
250.000.- Ft. támogatást biztosít
az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében a Máshová
nem sorolható
tevékenysége,
pénzeszkózterhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

szervek
Átadott
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b . ) Úrkút- Aj ka kö zött ki ép ítend ó iv őv ízv ezeték p áIy ázatának
e lké szíté s éhez aj ánl ati felhívás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester: Ami a legfontosabb, felteszi akérdést Farkas
Istvánnak, hogy a Mangán Kft-ben történt-e váItozás január őta.

Farkas István: Sajnos semmi pozitív váItozás nem történt.

Rieger Tibor polgármester:Az ajánlati felhívást minden képviselő megkapta. A
páIyázat elkészítése érdekében azt minél előbb el kell küldeni.

Farkas István: Az ajánlati felhívásban az szerepel, hogy az ajkai
ivővízrendszerheztörténő csatlakozás tervei rendelkezésre állnak. o ezeket a

terveket nem látta. Azmaradjon meg továbbra, hogy amennyiben a bánya tud
szolgáItatni ivóvizet, úgy azuzemeltető an megvásárolhassa. Ez szerepeI a
terven? Ugy kell ert a dolgot megoldani,ha abánya is működik, és Ajkáról is ki
van építve a csatlakozási pont, a tulajdonos önkormányzat attól vegye avizet,
amelyik olcsóbb. Ha nem így Iesz,t gy ubánya nem engedi meg a csatlakozást
az ő teriletén.

Rieger Tibor polgármester: A Beszt Kft jelezte a számára, hogy aBánya a

csatlakozásnál rákötési lehetőséget kér, ezbe is lett tervezve arajzba. Arról
nincs tudomása, hogy ez arácsatlakozási lehetőség vízvételre,YaEY feltöltésre
|etttervezve, de ez arapról eldönthető. Amennyiben csak vízvételre van
tervente, akkor ez akiviteli terv készítésénél még módosítható.

Farkas István: Elmondja aztis, hogy avízfogyasúás a faluban még mindig nem
állt vissza atavaIyi szintre. Ha marad ez amennyiség' azigényeltnéI20 Yo-kal
több vizet kell vásárolnia a DRV-nek. 120.000 m3 lesz az idei fogyasztás,jövő
évben ezt" fogsa a DRV elosztani, és így magas Iesz avízdíj a lakosságrészére,
fi'iggetlenül attól, hogy nem lakosság fogyasnja el, hanem valahol elmegy avíz.

Rieger Tibor polgármester: Tudomása szerint a DRV már megta|áIta a csőtörést,
ahol elment avíz.

Farkas István: TaLáIt egy csőtörést a Jókai utcában, azonban azőta is ugyanannyi
víz jon át a faluba abányától, mint közvetlenül előtte, máshol is lehet csőtörés.

Pichler Józsefné: Javasolja a polgármestemek, hogy avízl,ezeték terveitishozza
be testületi ülésre.
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Rieger Tibor polgármester: Most is be tudja hozni a terveket, vagy bármikor
meg lehetnézni a Hivatalba.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ a
j e gy zőkönyv me 1 l ékl etét kép ező aj ánlati fe lhívá st el fo g adj a.

c.) Jogharmonizációs feladatok.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangtilag_7 igenszavazattal, _ ellenszavazatnélkiil -
az alábbi hatátr ozatot hozta:

33 l l t2009. (Y .26.\ o|<Kt határozat

Úrkút Község Önkormányz atánakKépviselőtestülete a hatályos önkormányzati
rendeletek felülvizsgáIata során megállapítja, hogy az alábbi önkormányzati
rendeleteket,,A belső piaci szo|gáiltatásokról szőlő Európai Parlament és Tanács
2006lI23lEK irányelve nem érinti:

I. 5ll992. (V.25.) Helyi népszavazás, népi kezdeményezés.

2. 9/1995. (x.18.) A kommunális adóról.

3. l3ll995. (xII.20.) Aziparuzési adóról.

4. 912000. (VI.29.) Helyi közművelődésről

5. 8l200I.(X.7.) Köztisztviselők szociális' jóléti, kulturális és eü-i juttatásairól valamint
a szociális és kegyeleti támogatásokról.

6. I 4 12002. (XI. l 9.) Hulladékkezelési kozszolgáItatásról

7 . l4l2003. (VII.2 1 .) Köáisáviselők illetménykiegészítése.

8. 2Il2003. (XII.29.) Első lakáshoz jutók támogatása.

9. 412004. (IV.6.) A gyermekjóléti ellátásokról.

I0.612004. (IV.30.) A helyi állattartás szabályai.

1 1. 10 12004. (I. 1 7.) Helyi hulladékgazdálkodási terv.
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12.912005. (VIII.2.) A környezet védelméről.

13. 1212005. (X. 1 8.) Az ebtartásról.

I 4. l 12007 . (I. 1 8. ) képviselők j rírandóságairól.

I 5 . 5 12007 . (III.29 .) Az önkorm ányzat SZMSZ-I

1 6. 612007 . (III.29.) A szociális ellátásokról.

17 . 6 l 2008. (IV. 3 0. ) Az önkorm ány zat v agy ongazdálkodásáról.

18.I2l20O8. (x.9.) Helyi ÉpÍtési Szabá|yzat.

19 . 1 4 12008. (XII.2.) 2009 . évi vízdíjről és szennyv ízdíjró|.

20. 1 l2O09 . (I.21 .) Étkezési térítési díj akÍól.

21. 3 l2OO9. (II. 1 1 .) Önkormányz at 2009. évi költségvetése.

22.6Q0a9. GV.6.) A sportról.

23 . 7 12009. (IV. 3 0.) Az önkorm ányzat 2008. évi zárszámadása.

Felelős: jegyző
Határidő: azorrrtal

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszaYazat nélktil _
az alábbi hatétr ozatot hoúa:

3 4 l 1, t2009. (Y .26.\ ol<Kt határ ozat

Úrkút Község ÖnkormányzatánakKépviselőtesttilete a hatályos önkormányzati
rendeletek felülvizsgáIata Során megállapítja, hogy az alábbi önkormányzati
rendeleteket,,A belső piaci szolgáltatásokról szőIő Európai Parlament és Tanács
20061I23/EK irányelve a következő rendeleteket érinti és az alábbi ütemezésben
vizsgáIja felül:

1. l4l2005. (x.18.) Az elektronikus ügyintézésrő|.

2. I I 12005. (X. 8.) Közterületek használata, fenntartása.

3. 512006. (III.21.) Önkormanyzatí jelképekrőlés ajelképek hasznáIatáről'.

Felelős: jegyző
Határidő: 2009 . szeptember 3 0.
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c.) Vassné Balázs Györgyi: A falu közterületein nagyon sok akutya.Ez
okoáatta ail.is, hogy a postai kézbesitőt megtámadták. Mit tesz annak
érdekében az önkormányzat, hogy ezmegszűnjön, és konkrétanapostai
kézbesítő esetében.

Rieger Tibor polgármester: Ugyan azutőbbi időben véleménye szerint a
köZterületen kóbor kutya már nincs annyi, de a legtöbb esetben az a gond, hogy
nem lehet tudni ki a kutya gazdája. Amennyiben tudott a dolog, úgy első esetben
felszőIítást kap a kutya tulajdonosa, eztkövetően pedig fel fogia jelenteni,
amennyiben újra kinn van szabadon a kutya közterületen.

Rostási Mária jegyző: A konkrét esetben szabáIysértési eljárás folyik a kutya
tulajdonosa ellen.

Vassné Balázs Györgvi: A következő kérdése az,hogy a fogorvosi rendelő felé
vezető út miért yan a beton virágtartőval elkerítve.

Rieger Tibor polgármester: A zöld terület védelme érdekében' ugyanis többször
előfordult, hogy a közösségihaz kertjében parkoltak az autők.

Vassné Balázs Györgyi: A fogorvos már korábban nehezményezte,hogy nincs a
rendelő előtt parkoló, most még az út is el van záwa.

Rieger Tibor polgármester: A parkoló a közösségiházbejátratamögött van,
ahonnan könnyen megközelíthető a fogorvosi rendelő is.

Farkas István: A Mester utcában aparkolással kapcsolatban neki is elsősorban a
zöld terület védelme miatt volt az a javaslata, hogy ott ne parkolhassanak az
autók.

Vassné Balázs Gvörgyi: Megállni tilos tábla lett kitéve, ami az ott lakókat
nagyon bálntotta, és ennek hangot is adtak. Az ő véleménye az) hogy a mostani
t1ltő táblak melyek a teherautók, kamionok parkolásáú. tiltja a jó, mert különben
ha pl. a vele szembe Iakőhoz, vagy bárkihez vendégek jönnek nem tudnak aház
előtt parkolni. Ehhezméghozzáteszi aztis, hogy a közterüIetet a jétrda és a
házakkozott, nagyon szépen gondozzák az ott lakók.

Farkas István: Nem is arról a részrőI _ zold területről - volt sző,hanem a járda
és azúttest közötti részrőI, ahol már háromszor ültetett az önkormányzattujákat,
és azokmind eltűntek onnan.
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Vassné Balázs Györg.vi: Jó lenne, ha most a polgármester is megszólalna, mert
tudja, hogy nagyon sokat felkerestékaznggyel kapcsolatban és sérelmeztéka
megállni tilos táblát, mellyel ő is egyetértett .

Rieger Tibor polgármester: Igen, több állampolgár is felkereste személyesen és
telefonon is, és a múlt testtileti ülésen ezkorigálva lett úgy, hogy csak a
tehergépj rárműveknek szól a tábla.

Több tárrw nem volt, a polgármester azulést 19.30 órakor berekesztette.

kmft.

1_\
Rieger Tibor
polgármester

Q.o , {.*.\^--
Rostási lÚIária

jegyző
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