
Kö ué gí Önko rmúnyzat Képvis előtestülete
8409 arkút Rdkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szóm:Jgo- \3/2009.

JEGYZOKONYV

Készült: Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete 2009. szeptember
29 -én (kedden) du. 1 7. 00 őrai kezdettel megtartott rendkívüli
ü1éséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester

Imrj'Zoltán,
Lipp Józsefné,
Ifi.obdermayer Miklós
Vassné Balárzs Györgyi
Zsebeházy Karolyné

képviselők

Távolmaradásátbeielentették: Dr.Dőczy Mariann, FarkasIstván, Lisztes Győző,
képvise1ők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mríria jegyző

fueeer Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testület 10 tagiából 7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangúlag_7 igen
szav azattal, - e l l enszavazat nélkül elfo gadott.

NAPIREND: 1.) Jogharmonizációs feladatok elvégzése.

Előadó: jegyzó

2.) Úrkút-Ajka köái ivővízháIőzat építésére KEOP páIyazat.

Előadó: polgármester

3.) Vegyes ügyek.
a.) 2009. október 12.-ivizikozmti társulat alakuló ülésének

előkészítése.
Előadó: polgármester

b.) Kérelmek az iskolai volt szolgálati lakás hasznáIatára.
Előadó: polgrírmester
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c.) Lóval az egészségért Egyesület és az önkormányzat
közti megállapodás.

Előadó: jegyző

1 .NAPIRE ND : : ÚrkútAj ka közti ivóVí zJ.lálő zat ép íté sére KE o P p aly azat.

Előadó: polgármester

Rieger Tibor polgiírmester: Szóbeli tájékoztatőjában elmondja, hogy a képviselők előtt már
tudott dolog volt, hogy az Ajka-Úrkút közt megépítendő vímezetéI<re a község lakosságrának
biztonsága érdekében sziikség van, azonbanezt aberuhénást az önkormámyzat saját erőből
ftnanszítozni nem tudja, ezérttámogatásért kell folyamodni. Az önkormányzat jelen
pillanatban szerencsés helyzetben van azért, mert egy olyan KEOP pályázat van kiírva,
amelybe ezaberuhénás belefér, azonbantudomására jutott, hogy amennyiben 2009. október
6.-ig nem érkezikbe páIyazat az NFÜ-ho z, ilgy ezt a futő pályázatot leveszik, vagyis október
6.-auténmar nem lehetpáIyárni. Az önkormányzatpáIyázatanagyobb részt elkészült, a saját
erőről és apályazat benyújtásaról a képviselőtestületnek nyilatkoznia kell. A jegyző áItaI
elkészített határozatijavaslat, valamint a csatolt beruházási adatlap aLapján javasolja a
Te stül etnek a határ ozati j avasl at el fo gadás át é s a p ály ézat b eadását.

Kérdés.hozzászőlás:

Vassné Balázs Györeyi: A páIyázati kiírásban szerepelt az is, hogy a jelenlegi víz
szolgáltatőnak, vagyis abányának nyilatkoznia kell arról, hogy nem fudja a továbbiakban a
vizetszolgáItatni.Eztanyilatkozatotabányamegtette?

Véghelyi Gábor Beszt Kft. pá\yázatíró: Többször kereste a Mangán Kft ügyvezetőjét Farkas
Istvánt, mert a pályénathoz többféle adatra, dokumentumra volt szüksége, amit a bényatudott
volna szolgáltatni. Nyilatkoznia kellett volna arról is' hogy a vízszolgáltatás hosszútávon a
bényarészéról nem fenntarthatő. Azt aváIasztkapta,hogy aztgazgatő nem ér rá, illetve
nincsenek dokumentumaí. Azidő rövidsége miatt megkereste a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, aholelmondta' hogy miért van szüksége pld a
vízjogí engedélyre, eá követően a hatóságazonnalihatállyal kiadta a kért dokumentumokat.
Arra vonatkozó Nyilatkozatot,hogy abányanem tud vizet szolgáItatrtt nem kapott, de a DRV-
től- aki jelenlegi múködtető _ egy hasonló nyilatkozatot adott, azonbannem biztos,hogy ezt
értékelni fogia a pályázat kiírója. Jó lenne'ha abányamondaná ki.

Rieger Tiborpoleármester: Azonkormányzatnálvanegy olyan jegyzőkönyv,ahoIazév
elején, amikor felvetődött az,hogy abénya esetleg bezéttásrakerül, ezértnagyon gyorsan kell
lépnl,vízugyben, Farkas István a Mangan Kft ügyvezetője nyilatkozott, hogy nem tudja a
bány a szolgá|tatni a vízet.

Véghelyi Gábor Beszt Kft pá\yázatíró: Kéri ezt a jegyzőkönyvet apályazathozvaIő csatolás
érdekében, mert szerinte ez pótolni fogja a Nyilatkozatot.
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A Képviselőtestiilet egyhangúla g _ 7 ígen szavazattal, - ellenszav azat nélk'Jl _ az alábbí
hatétrozatothozta;

46 t2009. $X.29.\ o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormarryzati Képviselőtestiilete elhatérozta
Úrkút közsé gben az Ú rkit- Ajka köái iv őv íz Íáw ezeték
megépítésót.
Aberuhénás teljes költsége: 1 1 1.968.000- Ft.+áfa, melyhez a
Környezet és Energia operatív Program (KEoP) által
ivővízellátásbiáonságának javitásaavízbánissúlyos
v eszéIy ezteté se, ill etve a nem kozJdizemí v izb énís kiváltásrának

sziikségessége esetén'' című és 2009 -7 .I.3.0/B kódszámú
pály ázati fonásbó l támo gatást i gényel.
A Képviselőtestület,,Úrkút iv ővizel|átás biáonságának
j av ítást' cimme l, fentí p áIy ánat e l s ő fordulój ának (te lj e s

költsége: 5.600.000.- Ft.+ áfa) benyújtásához sztikséges saját

fonásként 840.000.- Ft. + áfát aberuhéuási adatlap szerinti
ütemezésbe n _ a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítj a.

Felelős: Rieger Tibor polgármester
Hataridő: folyamatos

2. NAPIREND Jo gharmon ízáciő s feladatok elv é gzése .

Előadó: jegyző

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Rostási Mária jeqyző: Szóbeli tájékoztatőjában elmondta, hogy az Elektronikus ügyintézésrőI
szóló helyi rendeletet azértkellhatályon kívül helyezni, mert 2009. október l. napjátőI az

ágazati jogszabályok mondjrík meg, mely ügyekben lehet használni az elektronikus
ügyintézést.
Áiovábbiakban javasolja ahatánozati javaslat alapjan a34l1l20O9. (v.26.) Ökkt számú

határozatotmódosítani, meÍt a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és

Tanács 20O6ll23lEK irányelvben foglaltak újabb értelmezése a|apján az tjnkorményzati
jelképekről és a közterület foglalásáról szóló helyi rendeleteket nem érinti, azok hatályukban

fenntarthatók.

Kérdés.hozzászőIás;

Rieger Tibor polgármester: Véleménye szerint a jegyzói előterjesáés és az elmondottak

a|ap1ana rendelet javasolja hatályon kívül helyezní ahatálrozati javaslatot pedig elfogadásra
javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal. - ellenszavazatnéIkúl _ az alábbí

rendeletet hazta:
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.y'. á.lzooq. űx.so.) ÖkKt rerroetet

Az elektronikus ügyintézésrő| szőlő 1'412005. (l18.)
rendelet hatályon kívül helyezésérő|.

(A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 7 ígen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
határozatothozta:

í{ .L9 ..
47 12009. Fk26.\ o|<Kt határozat

Úrkút Község Önkormany zatánakKépviselőtestülete a
3 4 l l l 20 09 . (v .26 .) Ötrt számí hatfu ozatát mó do sítj a é s

az önkorm ány zati rendel etek fe lülviz s gál ata során
megállapította, hogy az alábbi önkormrínyzati rendelete|4t*

,,A belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament
és Tanács 2006ll23lEK iriínyelve a1412005. (X.18.) Az
elektronikus ügyintézésről érinti, a lll2005. (x.8.)
Köáerületek használata, fenrttartása és az 512006.
(III.2 l .) Önkormrínyzati j elképekről és a jelképek
hasznáIatátró 1 szó ló önkormányzati rendeleteket nem
érinti.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

3. napirend: Vegyes ügyek.

a.) 2009. október l2.-ivizikozmri trírsulat alakuló ülésének
előkészítése

Előadó: polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: A kiküldött anyagban végül is lényeges különbség nincs. Amennyiben a

Tarsulat veszi fel a kölcsönt, akkor a lakosság a Tiársulatnak is fizeti vissza. A LTP-nél a
pétuintézetfelé fizet a lakosság, illetve az érdekeltségi egység tulajdonosa. Azt tudja, hogy az

LTP-nél ezbogy történik, de amikor a Társulat felé fizet a lakosság aztnem.



Gömbös József: Ez egy megelőlegezett hitel. A tiírsulat felé való fizetést úgy kell elképzelni,
mint a helyi adót. A Társulat kiveti egy határozat formájában' a tagnak pedig fizetnie kell.

Pichler Józsefné: Ezt nyilvtín csekken fogja minden hónapban feladni atag, arlj azt je|entí,

hogy sok költség rakódik rá. Pl. a postrín az expediálás díja, stb.

Gömbös József: igen, ez nyilvan így Lesz, de a Társulatnak van illetve lesz működési kiadása,
többek között azilyendíj is. Azonban megoldható úgy is, hogy a tag minden hónapban
átutalj a a Társul at számláj ár a az e s edéke s törle sztőré szl etet.

fueger Tibor polgármester: Javasolja az érdeke|tségihozzá$arulást a klasszikushozzájátruIás
formájában megállapítani, és a majdani hitel felvételét az oTP-nél. A ltp semmiképp nem
javasolja.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal', 1 nem szavazattal,0 tartőzkodő szavazattal, az a|ábbi
hatátrozatothozta;

48/2009. űX.29.) okKt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a
megalakuló Urkúti Szennyvízcsatorna Epítő Viziközmű
Társulatnak

1.)azérdekeltségiegysógenkéntíhozzájárulásta
42 l 2009 . (V[I. 3 1 . ) Ökkt szrímú határ ozat alapj án
j avasolj a az a|ábbiak szerint

- egytisszegű 120.000.- Ft (Honvéd utca teljes
egészében, Ady
u.l .2 I A,2 1B.,3,5,7,9,I I,l 3,1 5,1 6,1 7, Orgona
utca, kivéve a 8/B, Erdész u.II,9,7, Temető
u. 1 /B, 2, 4,6,8,1 O,Gubiczahegy utca' kivétel a
16,18 és 20.) ,

- 5 éves futamidővel 142.000.- Ft
egységenként: 23 67 .- Ft/hő

- 8 éves futamidővel 148.000.- Ft
egységenként: 1 541.- Ft/hó

b) egyösszegű 190.000.- Ft
- 5 éves futamidővel225.000.-Ft
egységenként: 3750.- Ftlhó

_ 8 éves futamidővel250.000.- Ft
egységenként: 2600.- Fíhó

2.) ahitel felvételét kizárőlagazoTP ZRt-nél
trámogatja.
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A Képvi selőte stület az ér dekeltségí hozzájárulás
megfizetésére LTP-i megtakarítás formájában nem jtírul
hozzá.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

b.)Kérelmek az iskolai volt szolgálati lakás használatéra.

Előadó: polgármester

(Kérelmeket a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Beszélt a polgármester azoczeIlaZsuzsával a közösségihánnyitvatartásrínak
módosításával kapcsolatban?

Rieger Tibor Polgármester: Igen, azonbanOczellaZsuzsa nem tartja szükségesnek a
módosítást, mivel nem lenne kihasználva.

Vassné Balazs Györgyi: Az esti 23 őráigtartó nyitva tartást ő sem javasolja semmiképp. Aki
próbálni akar, azmenjen családi hénakhoz. Amennyiben az iskolának szüksége van a volt
szolgálati lakásra, javasolja nekik adni hasznáIatra.

A Képviselőtestiilet egyhangúla g _ 7 tgen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alabbi
határozatothozta:

49 12009. {JX.29.\ Ö|<kt határ ozat

A Képviselőtestület afewÍartásában múktidő Hauser Lajos
Általános Iskola udvarán lévő, és az önkorményzattulajdonát
képező volt szolgálati lakást _ az iskola tgazgatőjakérésének
megfelelően,- iskolai raktar céljából az iskola használatába adja.

Felelős : polgiírmester
Határidő: azonnal

c.) Lóval az egészségért Egyestilet és az önkormányzat kozti megállapodás _ tewezet -.

Előadó: jegyző

(A Me gállapodás-tervez etet a képviselők előre megkapták. )

Rostási Mrária jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Egyesület a cégbírósági
bejegyzésről szóló végzést a Hivatalba nem mutatta be, így avégzés, és a nyilvantartási szám
atervezete nem kerülhetett rá.

Kétdés.hozzászőlás:
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Vassné Balázs Györgyi: A területen való építkezés lehetősége neki nem tetszik.

Rostási Mária jegyző: A képviselőtestület iriánymutatását követve vette be atervezetbe az
építkezés lehetőségét kiegészíwe azzal a garanciával, hogy ezt az egyesület mindenképp a
képviselőtestÍilet külön engedélyével teheti meg.

Imri Zoltán: ő eztmegfelelő garanciának tartsa.

Pichler Józsefné: Véleménye szerint is elfogadhatő amegállapodás-tervezet, azonban
aláírásta csak akkor kerülhet sor, így érvénybe is csak akkor léphet, amikor már az egyesület
jogi iratait bemutatta.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal' 1 ellenszavazattal,O tartozkodással az alábbi
határozatothozta:

50/2009. űX.29.) Ökkt határozat

A Képviselőtestület aLőval az egészségért Egyesü|et és az
Önkormrínyz at közti Megállapodást _ amely a j egyzőkönyv
mellékletét képezí - jőváhagyja,hatályba azonbarl' csak akkor
léphet, amikor az egyesület a cégbíróságibejegyzésről szóló
végzést a Polgármesteri Hivatalba bemutatta.

Felelős: polgiírmester
Hatráridő: folyamatos

Több tárgy nem volt, a polgrírmester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

,t
".JO :{,c*" .'tÓ\^,
Rostási Mária -

jegyző

Kmft.


