
Köaégi Önkormdnyzat Képviselőtestiilete
8409 Urkút Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szúm: 89-6/2007.

JEGYzoKÖNYv

Készüft : Úrkút Község Önkormrán yzatt Képviselőtestiile te 2007 .j únius 6. -an
(szerdrán) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr.Dőczy Mariann,
Farkas Istvián
ImriZoltán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Vassné Baláns Györgyi
Zseb eházy Karolyné képvi sel ők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Maria jegyző

fueger Tibor polgiírmester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az tilés
határozatképes, mert a Testület mind a 10 tagja jelen van.

Eá követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _10

Igen szavazatta|, - e||enszavazat nélkül _ elfogadott.

NAPIREND: l.)Hauser Lajos Emlékalapítvány működéséróI, gazdáIkodásaról szóló
Tájékoztatő.

Előadó: Kuratórium Elnöke

2.) Gyermekj óléti feladatok ellátásráról szóló táj ék oztatő.

Előadó: polgármester

3 . ) Úrkút Közsé g Településfej lesztési koncepciój a.

Előadó: polgármester

4.) Vegyes tigyek.

a.) Csokonai u. 1. sz. alatti önkormanyzatibér|akásra bérlő kijelölése.



b. ) Utak aszfaho zásár a, káty tnásár a ér aj ánlal
c.) LEADER akciócsoporthoz való csatlakozás.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

A.) Jelentés a lejárt határidejű testületi hatÍrozatok végrehajtásáról.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írasos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Két dés.hozzászőIás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 ígenszavazattal, - e|lenszavazat nélkül _ a Jelentést
egyhangúlag elfogadta'

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. NAPIREND: Hauser Lajos EmlékalapíÍvény működésérol, gazdálkodástáról szóló
Tájékoztatő.

Előadó: Teiermeyemé Nagy Pa|őcz Magdolna Kuratórium Elnöke helyett

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták. Az előterjesáés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Kétdés^hozzászőlás:

Teiermeverné Nagy Palócz Magdolna: Mint a kuratórium taga, az elnök nevében elnézést
kér, de másiranyú elfoglaltsága miatt a képviselőtestiileti ülésen nem tudott megjelenni, így az
emlékalapítványt ő képviseli.

Rieeer Tibor polgármester: Kérdésként teszi fel, hogy az alapítvríny céljai között szerepel-e a

hátrányo s heIy zetls tanul ókkal val ó fo gl alkozás, illetve azok témo gatása?

Teiermeyemé Nagy Palócz Magdolna: Azegyébjóléti céloknál támogathatók a szociálisan
hátrtínyos helyzetű tanulók. Itt történ egy fő szociálisan hátrrínyos tanuló részére szemüveg
vásrírlás.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igenszavazatta|, - e||enszavazat nélkül és

hatátozathozatal nélkül .- a tájékoztatást elfogadta.

2. napirend: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásaról szóló tájékoztatő.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak. Az előte4esztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezí.)



Kérdés,hozzé.szőlás:

Pichler Józsefné alpolgármester: Az előterjesztés véleménye szerint érthető, mindenre
kiterjedő, így az ő részéró| kérdés sem merül fel.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiil az alzhbi
hatéttozatothozta:

29 t2007 . NI.O 6.\'öIr<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete a
Gyermekvédelmi feladatok ellátásríról szóló
előterj esztést elfo gadta, a 200 6. évi gyermekvédelmi
munkát megfelelőnek tartj a'
Utasítja a polgármester, hogy az értékelésről
tájékoáassa Veszprém Megyei Gyrírnhivatalát'

Felelős : polgiírmester
Hataridő: azonna|

3. napirend : Úrkút Ktizsé g Települé sfej lesztési koncepciój a.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták . Az előterjesáés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Kérdés.hozzászőlás:

Rieger Tibor po_lgármester: Az elmúlt képviselőtestületi ülés óta a Pagony Kft-vel
átdolgozásra keriilt a településfejlesztési koncepció, a testület instrukcióinak megfelelően.
Amennyiben van még kiegésziteni való, úgy kéri a Testiiletet erre.

Lisztes Győző: Véleménye szerint így már elfogadható.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül * az alábbi
határozatothozta:

30/2007. fVI.6.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete a
településfej lesztési koncepciót elfogadj a és egyuttal
felhatalmazzaaPagony Kft_t, hogy Úrkút község
településrendezési tervét' illetve a helyi építési
szabá|yzatot,szabályozásiterveketennekmegfelelően
készítse el.



Felelős: polgármester
Hatríridő: 2007 . szeptember 15.

4. napirend: Vegyes ügyek.

a.) Csokonai u. 1. sz. a|atti önkormányzattbérlakásra bérlő kijelölése.

Előadó: polgármester

(Írásos kérelmeket a képviselőtestület előre megkapták, melyek a jegyzőkönyvhöz csatolásra

kerültek.)

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a négy igénylő közül ő

amagarészérőljavasolja Kiss Imréné Ajka, Sport u. 13. sz. alatti lakóst$ánastársát a volt
Kökönyei lakás bérlőjéül kijel<ilnihaténozott időre 2008. június 30. napjáig. Nevezett
hazaspárnakkét kiskoru gyermeke van' a szülők munkaviszonyban vannak' és albérletben
laknak Ajkán.
A többi igénylő urkúti lakós, és mindegyiknek van lakása, illetve albérlete.

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Ő is az Ajkai családot javasolja bérlőül kijelölni.

Dr. Dóczv Mariann: Tudomása szerintNemes Gábor és élettarsa a Kilencházutcában

-"gvi"e'ot "gy "'ut'ioi 
hénat,Miszori Bélanak és családjrínak már van egy bérlakása. o i. a

Kiss családot j avasolj a.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazatta|, - el|enszavazat nélkül - az a|ábbi
hatérozatothozta:

31/2007. (VI.6.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestiilet az önkorm ányzat tulajdonában lévő
Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti ingatlan emeletén, a belső
udvarban lévő _ volt Kökönyei féle _ lakás bérlőjéül
Kiss Imréné Ajka, Sport u. 13. sz' a|attí lakós és családját
kijelöli 2008. június 30. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: azowla'I

b.)Utakaszfa\tozására,kátyűzásaraárqén|at

(Arajánlatokat a képviselők előre, írásban megkapták, melyek a jegyzókönyv mellékletét
képezik.)

Rieger Tibor poleármester: A Hősök utca és az Ady utca folytat ása az nj béuakná| hatÍnozta el

a Testtilet az aszfaItozást, mive} itt mindkét helyen megvan a megfelelő alap. Ene a céba a

költségvetésben a céltartalékban 2 millió forint van tervezve.
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Kérdés,hozzészőlás:

Vassné Balazs Györeyi: Ágyazatkészítése a Strabag arujariataban szerepel a többinél hol
vanez? Mit jelent?

Rieger Tibor polgármester: A bitumen a|á átlag 5 cm-es murva réteg kell a gödrök
kiegyenlítésére. Az árajénlatok áttanulmiínyozása során megállapította' hogy a legelőnyösebb
a Strabagé' és szrímításai alapjan áfá-va| együtt: 2.727 .200.- Ft.

Pichler Józsefné alpolgiármester: o is igy gondolta, csak hogy 2 millió forintja van az
önkormanyzatnak, Honnan lesz, honnan lehet a többi kérdezi a jegyzőtől?

Rostási Máriajegyző: Bruttó 727 eFt kell még. Javasolja az önkorményzat által értékesített
volt azsia diszkont eladásából szátrmaző bevétel terhére ahíányző összeget felhasználni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazaítal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

32 12007 . NI.6.\ ol+J(t határ ozat

A Képviselőtestület az Ady és Hősök utca aszfaltozására
a Strabag Zrt-tbízza meg bruttó 2.727.200.- Ft összegben.
A képviselőtestület az aszfa|tozás ellenértékét az
alábbiak szerint biztosítja: 2 millió forint a2007. évi
költségvetésben a céltartalékban _ Ady és Hősök utca
aszfaltozása cimsző alaIítewezésre került, mig a
727.200.- Ft-ot a volt ,,ánsía'' diszkont eladásából
szétrmaző bevétel terhére biztosítj a.

Felelős: polgármester

. 
Hatfuido: 2007.július 30.

c.) LEADER akciócsoporthoz való csatlakozás.

Előadó : Rieger Tibor polgiírmester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balázs Gvörgyi: Mire lehet felhasználni majd a pénzt?

Rieger Tibor polgíírmester: Többnyire helyi termékek előállítására, rekliímozásiára.

Pichler Józsefné: Elmondja, hogy ő nagyon nehezen érti ezeket az elvont dolgokat, deha az
önkormányzatnak, a falunak haszna szérmazik, úgy ő tudja támogatni a kezdeményezést a
hatér ozati javaslatb a me gfo g alm azott akciőc sop orthoz való c satl ak o zást.

A Képviselőtestület 9 igen, 1 tarotzkodő szavazatmellett az a|ábbihatátrozatothozta:



Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtesttilete
kinyi lvánítj a azon széndékát, ho gy a 20 07 -20 1 3_ as ciklus
EU - s LEADER vidékfej le szté s i pro gram v onatkozásáb an

a Bakony-Balaton-fe1vidék-Marcal-fonásvidék területén
most formálódő, aFAMULUS Sümeg Kistérségéért
E gye sül et é s a Vö 1 gy-Kö z-P ont áltaI kezdeménye zett
akciócsoporthoz kívrán csatlakozni.

Egyben felhataImazza Rieger Tibor polgármestert, hogy
az önkormányzatnevében a LEADER program
megszervezésével kapcsolatos rendezvényeken teljes
jogkörrel eljarjon.

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

5.) Tájékoztató a két testületi ülés között végzettpolgármesteri feladatokról.

Előadó. Rieger Tibor polgiírmester

Rieger Tibor polgiírmester: Szóbeli tájékoztatőjában elmondta, hogy azintemeten megjelent a

Közép-dunantúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. május 25.-i ülésének döntése a nyerte
zoÚ. evícÉop pa|yazatoL<rőI. Azeredményhirdetés alapjánÚrkút község nem nyert. Így
felmerül a kérdés, hogy az emeletes iskola nyíIészátőinak cseréjét saját erőből megkezdj e-e az
önkormányzat,vagy jövőre újra pályénzon. Ugyanis azideí cédepályazathoz a 3 millió ft
saját pénzből az emeleten vagy a ftldszinten meg lehetne kezdeni a felújítást, de ez azt
jelenti, hogy jövőre már nem lehet pá|yazni.

Kérdés"hozzászőlás:

Farkas Istviín: Milyen okkal lett elutasítvaapáIyázat?

Rostási Maria jegyző: A Regionális Fejlesztési Tanács honlapjan csak a nyertes pályázatok
vannak fewt, azelutasítottak nem. Így aze|utasitás indoka sem. Aá írásban fogják kozo|ru az
önkormiínyza|tal

Farkas István: Talan addig várni kellene,hátha meg lehet fellebbezni.

Rostási Mríria jegyző: Az önkormrínyzatpá|yáaata befogadásra került, arnt azt jelenti, hogy a

pályér;ati kiírásnak megfelelően lett elkészifue, a visszautasítás oka _ véleménye szerint _

csak forráshiány lehet, vagyis elfogyott a Tanács pétue.

Lisztes Győző:: Véleménye szerint ott kell elkezdeni anyíIászátrók felújítását, ahol a legtöbb
ablak van, feltéve hogy elég rá a3 millió forint.



ImriZoltán: A ftjldszinten van a legIöbb ablak.

Rostási Mariajegyző: Azárajén|atokapáLyázathoz külön készültek a ftildszintre,illelnle az
emeletre. A ftildszinten a 3 millió forint az ajtők'ra, ablakokra nem lesz elég, azonban a két
bejat at pár éve felúj ítasra került.

Rieger Tibor polgármester: Véleménye szerint is ftildszinten kell kicserélni az ablakokat, az
ajtók egyenlőre maradj anak.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 ígenszavazatta|, - e|lenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

34l20O7. (VI.6.) Ötrt hatÉlrozat

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 10 ígenszavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
határozatothozta;

A Képviselőtestület a Hauser Lajos Általrános Iskola
emeletes épületének alsó szintjén a külső nyíLászárőkat
felúj ítj a. Felhatalmaz za a p ol gétrme stert, ho gy a szer ző dést
oly módon kösse meg a kivitelezővel,hogy az
önkormrányzat költségvetésében a nyil'ászttrók cseréj ére
tewezett összeget ne lépje túl.

Felelős: polgármester
Hatríridő: Felújítási munkrák befejezést: augusáus 5.

Rieger Tibor poleiírmester: A továbbiakban anól tájékoztatta a Testiiletet, hogy
Megkereste őt Wolf Péter, hogy az önkormtnyzat támogassa a VI. Balaton Kupa Nemzetközi
Serdülő Kézilabda Tornájrín 2007.- augusáus 19-23 között résztvevő Urkút község színeiben
induló |eény kézilabda csapatot.

Kérdés.hozzászólás:

ImtiZo|tÍn:Bejelenti, hogy azáltalanos iskola ígazgatőjaamezeket a kézilabdások
rendelkezésére bocsájtj a.

Vassné Baliízs Györgvi: Miért, ezek a kézilabdás lanyok nem általános iskolások?

Farkas István: Nem mind általanos iskolás, de Úrkút színeiben indulnak.

fueger Tibor polgármester: 13 kézilabdás leríny van a szállás II elFtlfő, a nevezési díj 5.000.-

Ft..Ezdurvát 140 e/Ft. Javasolja a gazdaséryi tartalék terhére 75 elFt_ot a lanyok helyett
vállaljon át az önkorményzat.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag -10 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:



35/2007. ívI.6.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület 75.000.- FT-al hozzájátul az
Önkormányzat 2007.. évi költségvetésében gazdasági
tartalék terhére, azUrkin színeiben induló leány kézllabda
csapat VI. Balaton Kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabda
Tomán való részvételéhez'

Felelős : polgiírmester
Határidő: azowtal

fueger Tibor polg'írmester: Mát több alkalommal értékesíteni akarta az <jnkormányzat a
tulajdonában lévő, használaton kívüli régi kis Traktort. Most jelentkezetlegy vevő, aki250
eFt-ért megvásárolná. A magarészéről javasolja az értékesítést, mert ennél nagyobb összeget
nem kapna az önkormányzat.

Kérdés. hozzászólás:

Lisztes Győző: Egyetért a polgármesterrel, ő is javasolj a az eladást.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatátrozatothozta:

A Képviselőtesttilet 250.000._ Ft-ért értékesíti a
tulajdonában lévő ideiglenesen forgalomból kivont YEW
538 forgalmi rendszámú PROSTEJOV gyrírtmányú
Traktort Ertl Ákos Ajka, Hóvirág u.12. sz. alaui lakos
részére.

Felelős: polgármester
Hatráridő: azowtal

Rieger Tibor polgarmester: Tájékoztatja a Képviselőtestiiletet, hogy elkészült a közösségi ház
és a fogorvosi rendelő, amllszaki átadás-átvétel rendben megtörtént, az építményre a
használatbavételi engedélyt is megkérte az önkormányzat. Javasolja június 30'-ára a
közösségi hráz iinnepélyes megnyitój át megt artarti.

Lipp Józsefné: Arról volt szó, hogy a megnyitóval együtt legyen falunap is. Mindkettőhöz
program kell. Mind kulturális, mind sport, és a gyerekeknek minimum egy légvar.

Rostási Mríria jegyző: A község címere, zász|ajamiír;' több mint egy éve elkészült' de a
település lakóinak még nem lett bemutatva' Javasolja e rendezvényen keniljön sor a
zérszlőavatásra is..

Pichler Józsefné alpolgármester: Egyetértésétfejezi ki, de elmondja, hogy ehhez nyilvan
pénz is kell, a költsógvetésben viszont tervene nem lett e célra. Amennyiben a falu
lakosságát meghívja az tjnkorményzat egy gulyásra,ttgy a húsról is kell gondoskodni, a
légvar is 50-60 e/Ft. Gyors számitástvégezve 250 eFt biaos kell rá.



obermayer Miklós: A szervezésbe ő is besegit,vállaLjaa sporttal kapcsolatos szeryezést, amit
már el is kezdett, és 4-5 foci csapat már meg is van.

Lipp Józsefiré: Ó azegyéb dolgokba besegít, a Faluvédő Egyesület bevonásávalvállaljaa
főzéstis. A június 30.-i időpont jónak tiinik még, mindaz iskolasok, mind,az óvodások
részéről.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 10 igenszavazatta|, - ellenszavazat nélkül _ azalábbi
hatérozatothozta:

3712007. (VI.6.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestiilet 2007 . június 3 0.-án (szombaton)
falunapot szervez, ezen belül a közösségihén és könyvtrír
tinnepélyes átadasáttais ezen a napon kerül sor.
A június 30'-i tinnepségre az önkormányzat2íO e/Ft-ot

biztosít a gazdasági tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt' a polgrírmester az tilést 20.30 órakor berekesáette.

Kmft

ibor
Polgármester

r

\.,/
fu,xum,)*-

jegyző
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