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Köa é g i Ö n kormtÍny zat Képvis előtestiilete
8409 arkút Rókóczi u.45. Tel.: 88/230-003.
Szdm: /2010.

JEGYZŐKÖNYv

Készült: Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete 20l 0.j anuár
26.-án (kedden) du. 17.00 órai kezdettelmegtartott rendes
ü1ésérő1.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr.Doczy Mariann
Lipp Józsefné,
Lisáes Győző,
Ifi.obermayer Miklós
Vassné Balázs Györgyi
Zsebeháry Karolyné képviselő

képvise1ők

Távolm aradás át be i elentette : Farkas István, Imtí Zo|tán képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mrária jegyző

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a TestÍilet 10 tagjából 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _8 igen
szav azattal, - e l lenszavazat nélkül elfo gadott.

NAPIREND: 1.)Intézményi étkezési térítési díjak megállapításaról _ rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási Mérta jegyző

2.) KözösségiHéz és Könyvtar 2010 évi program-terve.

Előadó : Tihanyiné oczella Zsuzsanna könyvtáros és
programszervező

3.) T ájékoztatő azÚrkút Sk mríködéséről, különös tekintettel
A2009.éviönkorményzatitámogatásf elhasznáIásána.

Előadó: Tenk Csaba SK elnöke

^r:;:;;:xségKörnyezetvédelmiProgramjanakfelül-
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Előadó: Rieger Tibor polgármester

5.) 2010 évi Közfoglalkoztatási terv.

Előadó: fueger Tibor polgrírmester

6.) Vegyes ügyek.

a.) Rostási Maria j egyző telj esítményértékelése.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Jelentés a lej árt határidej ű testületi hatérozatok végrehajtásáról.

Előadó: Polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kér dés. hozzászőlás: Nem hangzott el.

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

b.) Polgármesteri tájékoztatő a két testületi ülés között végzettel<ről.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés^hozzászőlás:

Rieger Tibor polqiírmester: Szóbeli kiegészítésként szeretné nyomatékosítani, hogy a
szenrtyvízberuhénásra vonatkozó pályazati eljrárás II. fordulójara vonatkozó
kötelezettségvállaló határozatotki kell egészítení, a nem ttímogatott bervhánás
összeégvel, ahogy azt aképviselők megkapt?k.EzzeI kapcsolatban van-e kérdés. Ha
nincs, kéri e témaről aszavazást.

A KépviselőtestÍilete egyhangúlag _ 8 igen szavazattaI, - ellenszavazatnélkiJl_ az
alábbihatározatothozta:

1' t 2010. il.26.\,Öl<kt határ ozat

Ú rkút Község Ön kormányzat Képviselőtestü l ete a 67 I2Oo9. (Xl l. í 5. )

ÖkKt számú határozatát, mely Úrkút község Szennyvízcsatorna
hálőzat és szennyvíztlsztÍti telep építése című és KEOP-
7 . 1 .2'0-2008-0069 számú l l . fo rd u l ó ra Von atko zo pály ázati
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eljáráshoz kerÜlt benyújtásra, kiegészíti azzal, hogy a
hivatkozottpályázat által nem támogatott beruházási részt 6.258
e/Ft-ot azÚrkúti Szennyvízcsatorna Építő Viziközmű Társulat és
az Önkormányzat közötti Társberuházői Szerzódés alapján
biztosított.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Dóczy Mariann: A védőnő februar 1.-én munkábaáIl, a lakás viszont nincs még
kész. Amennyiben gazközmúfejlesztésihozzéqáru|ást kell ftzetni, úgy jó lenne ha ez
az összeg külön lenne biztosítva.

Rieger Tibor polgármester: Annál is inkább, mert egy gazÍúzhely és egy páraelszívő
vásarlása még feltétlenül sziikséges.

Vassné Balázs Györeyi: Nagyon jó lenne' ha mar kész lenne az Ajka-Úrkút közti
táwezeték' mert akkor talán nem fordulna elő, hogy ennyire szennyezettnáhlkavíz.
Az elmúlt héten ihatatlan voLt, ezt a polgármesternek is megmutatták, valamint a

DRv-t, aszolgáltatót szerették volna kihívni' azonbanmire elérték, enyhén szólva
káIvarifi jártakazegy kapús ügyintézéssel. Amikor végül e]érték őket a hangneműk is
elég sok kívánnivalót hagy. Kénytelen volt szólni azajkat ANTSZ-nek is, hogy
vegyenek vízmíntát,vizsgá|1ék artmeg. Az ő eredményÍiket varja most.

fueger Tibor polgármester: Alátámasztja amit Vassné mond, mert múlt hét pénteken ő
is kiment, megnézte avízet és megállapította, hogy nagyon koszos, ihatatlan. Nem
érti, hogy ezmiért csak ennél M egy lakásnál fordul elő.

Vassné Balázs Györgyi: Szerinte máshol is van ilyen, csak senki nem jelenti be. Most
mondta Lipp Józsefné képviselőtarsa, hogy a felsőfaluban Bakonyiék is arról
panaszkodtak, hogy milyen koszos a víz.

Zsebehazy Károlyné: Már ő is észrevett ilyen szemcséket, mint ami a Vassné által
hozott és a Képviselőtestiiletnek bemutatott vízben van.

Vassné Bálazs Györgyi: Ez avizminta,,aránylagmár tisztéhb mint ami múlt héten
volúert akkor a rendszert átmosták. Ó azíntemeten keresztül, de a DRV honlapjáról
töltött |e ezzel'kapcsolatos anyagot, amelyet kér a jegyzőkönyvhöz csatolni, és az
alapjánmegállapította, hogy ez avíz az emberi egészségre ártalmas. Egyenlőre
állampolgárként jrár el' de ha nem történik semmi, úgy képviselőként fog eljárni.

Rieger Tibor polgármester: Megérti Vassné gondját, ezértigétetettesz,hogy az üggyel
kapcsolatban egy harom oldalú megbeszélést tart' mit lehetne tenni. Elmondja ő is,

hogy azegy kapus ügyintézés a DRV-nél eléggé nehézkes. Ettől fiiggetlenül a DRV_t,
a Mangán Kft-t megfogja keresni és az önkormányzattal egyiitt megtárgyaljak mit
lehet tenni.
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A Képviselőtestület a polgármester javaslatát aháromoldalú targyalással kapcsolatban
egyhangúlag _ 8 igen szavazattal" - elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.napirend: Étkezési térítési díjak megálLapításáről _ rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőLás:

Pichler Józsefné: A Rendelet szövege érthető, világos. Az óvodások, iskolások étkezési
térítési díját az óvoda csak minimálisan javasolja emelni, amivel egyetért, a felnőtt étkezós
viszont a rezsiköltség emelkedése miatt kicsivel magasabb az e|mtit évinél. A díjakat
elfogadásra j avasolj a.

Képviselőtestület egyhangulag _ 8 igen szavazaÍIal. - ellenszavazatné|kil _ az alábbí
rendeletet alkotta:

1/2010. (I.27.) ÖkKt rendelet

A Térítési díjakról

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

2.napirend: Közösségi Hán és Könyvtar 2010 éví program-terve.

Előadó : Tihanyiné Oczella Zsllzsanna könyvtáros és
progÍamszervező

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kétdés.hozzászőlás:

Vassné Balázs Györgyi: A programban sok minden fel van sorolva, o arta kiváncsi' konkrétan
Tihanyiné mit szewez. mit szeretne szervezri a közösségiházba, mert a felsoroltak közül,
márcsak acím alapján is aá mind az iskola, óvoda, stb. szervezi.

Tihanyiné oczella Zsuzsanna: Amit konkrétan ó szervez, az afotőkiáIlítás, az orvosi előadás,

és a kozmetikai tanácsadás, mert erae a fiatalok igénye nagy.
Vassnó Balrázs Györgyi: Ezek a programok ingyenesek?

Tihanyiné oZs.: Esetleg utiköltséget kell fizetni.



Vassné Balázs Györgyi: A program szátmáta azttiil<rözi, hogy a programszervező 2010 évben
június hónapig 3 programot szervez, ez egy fél év, utána egy vendégművésszel. Nagyon
kevés.

Rostási Mária jegyző: Mi alapjan kerültek felsorolásra az utolsó oldalon a műsorok és azok
árai? Gondol itt arra, hogy történt-e felmérés a könyvtárba jfuők,vagy aközösségi hézba jarő
civil szervezetek közöti, vagy bármilyen más módon, ahonnan megtudhatta a
programszervező, hogy ezekre a műsorokra igény van.

Tihanyiné oZs: Hát írásos felmérés nem történt, de pl. a Tihanyi Vándorszínpad
meseelőadásaaz elmúlt évben jó volt.

Vassné Balázs G}'örgyi: Majdnem 3 éve van ebben a munkakörben Tihanyiné.Ezalattazidő
alatt hány p ály ézatot ké s zített.

Tihanyiné oZs.: Nem készített egy pályazatot sem' ehhez neki nincs tapasztalata.

Rostási Mríria jegyző: Holott a munkaköri leírásban szerepel az is, hogy figyeli a közösségi
hánra, könyvtrírra vonatkozó pá|yazati kiírásokat, páIyázatotkészít. Enőt többszörbeszéltek
ís, a páIyánatkészítésbe nyilván segítene.

Pichler Józsefné alpoleáÍmester: Nagyon kevésnek tartja azt a munkát, szewezó munkát amit
Tihanyiné végez.Úgy látJaa könyvtari feladatokat szívesen végzi,de a programszewezést
egyáltalénnem. Pedig azűjságban is mindig lehet olvasni, hogy akomyező települések
programszervezőimilyen jó műsorokat, kiállításokat' stb szerveznek. Javasolja, vegye fol a
kapcsolatot a halimbai, kislődi, szentgáli vagy brírmilyen másik művelődési ház
pro gram sz erv ezőj év el' ho gy tap asztalatot tudj on c seré lni, vagy gyúj teni.

Vassné Balázs Györgyi: A pályézatirással kapcsolatban az avéleménye, hogy ahogy az
iskolában a pedagógusok is meg tudnak írni egy kisebb páIyáaatot, úgy Tihanyiné is, és főleg
apáIyánat figyelésre kell nagy gondot fordítani. PáIyazatnál nem egy több 10 milliósra
gondol,, mert azt a Hivatalban megcsináljiík, de egy 100-200 _e FT-os , vagy akár kevesebb is
nagy segítség lenne mindarra, amit felsorolt.

Lipp Józsefné: A takarítás is beletartozikafeladataiközé. és elkell mondania, hogy finoman
fogaLmanta,néhanem is lehet látni, hogy egyáltalán volt takarttva. Közcélú foglalkoztatottal
is próbálkozottaz önkormányzat.De valahogy az sem jött be. Nem beszélve arról, hogy a
szép íj fiiggönyök 2007.júniusában kerültek fel, azőta1jsrtílwa sem lettek, pedig erre is van
pénz és más lehetőség is. Kéri Tihanyinét nagyobb gondot fordítson a közösségi ház
takarításara is .

Rostási Mária jeeyző: Tavaly több program szervezésében résá vett, vagy magéna
programon volt ott. Nem értette, és ezért szőváis tette, hogy Tihanyiné mint a közösségi ház
,,háziasszonya'' elvonul a könfirírba, és nem fogadja, nem köszönti a vendégeket egy-egy
program' rendezvény alkalmával, hanem passzív résztvevőként van jelen.

Pichler Józsefné alpoleármester: Ez mind azért van' mert nem érzi magánénak azt a
munkaktirt, alrit el kell látnia, - a könyvtari munkakörön kívül. Ezenahozzáálláson siirgősen
váItoztatni kell. A másik dolog amivel teljesen egyetért Lippné képviselőtársával, hogy a
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közösségi házonbelüli takaritás ritkán valósul meg, azonban kívül p|. az ablakptírkányok
talrín soha le sem lettek ttsúítva-

obermayer Miklós: Véleménye szerint júniusban be kell számoltatni Tihanyinét és attól kell
fiiggővé tenni a további foglalkoztatását.

Rieger Tibor polgármester: Összefoglalásként elmondja, hogy az összeállított program annyit
ér, amennyit megvalósít belőle Tihanyiné. Munkájára folyamatosan oda kell figyelni,
felelősségrevonást is mérlegelni fogj a.

A Képviselőtestület _ 8 igen szavazattaI, - ellenszavazat nélkül _ az aLábbihatározatothozta:

2 t20l0. G.26.\'öIr<Kt batár ozat

1.) A közösségi házprogramszervezője által összeállított 2010
évi program ot az a|éhbi kikötésekkel fogadj a el a
Képviselőtestület:

- Azönkormrínyzat20|0. évi költségvetésében a közösségi
ház progratrtszervezésére _ amennyiben az nagyobb összegű
kiadást jelentene - tervezett összeg használható fel e célra
oly módon, hogy azadottprogram szewezéséhez felmérést
kellkészítni atekintetben, hogy vonzó-e a közösségnek, a
szerv ezést időben kell elkezdeni, s mindeá polgármesterrel,

j e gy zőv el e gy eztetni sziiksé ge s'

2.) A Képviselőtestület felhívja Tihanyiné ocze|la Zsllzsawta
könyvtráros és programszervezó figyelmét arra, hogy a
Közösségihénza|,könyvtánalkapcsolatospáIyazati
lehetőségeket derítse fel, használja ki, készítsen pályazatokat
az áIta\a felsorolt és szükségesnek vélt eszközök beszerzése
érdekében.

3) 
^z 

elvégzet|munkaról 2}l}.június hónapban kell
besziímolnia.

Felelős: polgármester
Hatátidő: z}I}.junius 3 1 .

3. napirend: Tájékoztatő azlJrkűt Sk múködéséről, különös tekintettel
a2009.éviönkormányzatitétmogatásfelhasználásiíra.

Előadó: Tenk Csaba SK elnöke

Kérdés.hozzászőlás:

Pichler Józsefné: A kézíIabdás lányok szép sikeréhez gratulál. Kérdésként teszi fel, hogy kb.

1-1,5 éve a Testületnek bemutatták, hogy milyen formában szeretnék bővíteni, felújítani a
sportöltöZőt. Azőta á1l a dolog, tudomása szerint.

Vágfalvi Norbert 9K nevében: AzSKpá|yazatot nyújtott be a bővítésre, felújításra' azonbarl'

az sikertelen volt. Igy anugyberuhézás nem tudták megvalósítani' de folyamatosan figyelik'
ho gy milye n pá|y azatok vannak, és me gpróbálnak t$ra pály aznl
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áőlrL
Farkas{sdr SK.: Ettől ff.iggetlenül a belső átalakítások folyamatosan zajlanak' ani áItal
folyamatosan szépül a sportöltöző.

Váefalvi Norbert SK. Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról is, hogy két éve a falunapon itt
voltak Németországból focisták' akik meghívták az urkúti SK-thozzá4uk, jubileumi
ünnepségre , azonbarl' erre az SK pénze nincs, ezért ez ügyben még az önkormányzatot keresni
fogiák.

Vassné Balázs Gvörgvi: A kézilabdás lányoknak esélyiik lenne a továbbjutásra,ha a
sportcsarnok méretei megfelelnének az előírásoknak. Ez így igaz?

Vágfalvi Norbert SK: Igen mert, meg van határozva, hogy hol, milyen méretii csarnokban
lehet bajnoki mérkőzéseket bonyolítani.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszav azat nélkúl - az Úrkút SK
tájékoztatőját elfogadj a

4. napirend: Úrkút K<izség Kömyezetvédelmi Programjának felül-
vizsgáIata.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést, a Környezetvédelmi Program-tervezetet CD-n a képviselők előre
megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs Györeyi: A felülvizsgált programot áttanulmányoztaés megállapította,hogy az
nem sokban tér eI az eredetitől.

Rieger Tibor polgiírmester: A program elkészítése óta nagyon sok idő nem telt el, olyan sok
váItozás nem történhetett, a szakhatóságok megvizsgálták, azá|tahf,<fekárt hianyosságok
beépítésre kerültek a programba. A felülvizsgálat azértvált ilyen stirgőssé, mert a KEoP
pályazatnáIváIlaltaaz önkormányzat a program felülvizsgálatát, atninek a hatarideje januarba
|ejár, ezért volt sürgős amegtárgyalása.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 8 igen szavazattal. - ellenszavazatné|kúI- azalábbi
határozatothozta;

3/2010. ű.26.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a hatétrozat mellékletét képező
- felülvizsgált _ 2009-2014 évre szóló Úrkút Község

Környezetvéde lmi Pro gramj át v áIto ztatás né lkül el fo gadj a.

Felelős: polgármester
Hatráridő : 201 4. január
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S.napÍrendi pont: 2010 évi Közfoglalkoztatási terv.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előteqesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Rostási Mária jegyző: A Közfoglalkoztatásttervbe és az előteqesztésbe is kihangsúIyozta,
hogy az idei évben aközcéIűfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztathatők tervezett
létszámáranagyon oda kellfigyelni, mert ha atervezettől +, - eltér 2%-alígy atervet
módosítani kell, hogy az állrami támogatásra j ogosult legyen az önkorm ányzat.

Pichler Józsefné: Ene úgyis a jegyző fog figyelni. A tervet egyébként jónak tartja.

Dr. Dóczy Mariann: Amit már a Szociálpolitikai Kerekasztalülésén is megfogalmazott,
nagyon jó lenne, ha pl. kőmúves, ács, vagy szobafestő mátzolő és alkalmazásra keriilhetne.
De sajnos eddig ilyen szakképzettséggelrendelkező rát-os nem volt.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbí
határozatothozta;

4 t 2010. 0.26.\ ol<I3 határ ozat

1 .)_Úrkut Község Önkormanyzat Képviselőtestülete a
határozat mellékletét képezó 2010 évi Közfoglal-

ko ztatási tervet el fo gadj a.

2.) A Képviselőtestiilet felkéri a Polgármestert, hogy
a jőváhagyott közfoglúkoztatásí tervet 5 munkanapon
belültovábbítsa a MAK részére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. napirend: Vegyes ügyek.

a. ) Rostási Mtíria j e gyző telj esítményértékelése.

Előadó: fueger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgrírmester: Az írásos előterjesztést _ mely a jegyzókonyv mellékletétképezi _

a polgármester szó szerint felolvassa.

Kérdés.hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Acímzetes főjegyzői cím adományozásra szóló javaslatot mikor kell
elkészíteni?
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Rieeer Tibor poleármester: Most kellene elkészíteni.

Rostási Mária jegyző: Köszöni az értékelést, a címzetes főjegyzői cím adoményozásával
kapcsolatban elmondja, hogy a cím mellé pénzjutalom is tiársul, amit eddig az á||am
ftnanszírozott, azonban2}I}.januar l _től ez a szabály is változott, és ha az áIlatni
költségvetésben erre nincs fedezettewene' akkor azt azönkormrínyzatnak kell biáosítani.
Az idei évben nincs tervezYe az állami költségvetésben, ebben a gazdasági helyzetben pedig
az önkormányzattől sem tudja biaosítani az összeget.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
hatátrozatothozta:

5/2010. íI.26.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestiilet Rostási Maria jegyző 2009. évi
munkáj áró1 szóló telj esítményértékelését a mellékelt
előterj e sztést alapj an el fo gadj a, é s kiemelkedő
munkavégzése ellenére is, havi személyi alapbérét a
2009.évi bruttó 360 elFt összegen tartását állapítja, a
j elenle gi gazdasági hely zet miatt.
Felelős: polgármester
hatráridő: azonna|

Több targy nem volt, a polgármester azülést 19.00 órakor berekesztette.

kmft.

L1
Rieger Tibor
polgármester

Rostási Mána
jegyző


