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JEGYZŐKÖNYv

Készült : Úrkút Közsé g Önkormán yzati Képviselőtestülete 2 0 1 0. április
27.-én (kedden) du. 17.00 őraíkezdettel megtartott rendes
üléséről.

Jelen vannak: fueger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr.Dőczy Mariann
Imri Zoltán,
Lipp Józsefné,
Lisáes cyÍlző
képviselők

Távolmaradását beielentette:, Farkas István, )

Ifi.obermayer Miklós, Vassné Balázs Györgyi
Zsebehány Krírolyné képviselők

Tanács,kozási ioggpl részt vesz: Rostási Mária jegyzi|

Rieeer Tibor poleiírmester kösztint<jtte a megielenteket és megállapította, hogy az ülés
hatétrozatképes, mert a Testtilet 10 tagjából6 fo jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangulag - 6 igen
szav azattal. - e l l en s zavazat nélkü l e l fo gado tt.

NAPIREND: 1.) Úrkút Község Önkormtínyzat2}}9 évi költségvetésének végrehajtása _
rendel et-tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgtírmester

2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása.

Előadó: fueger Tibor polgármester

3.) Vegyes ügyek.
a.),,Somló Térségi Önkormányzatok feladatellátó tiírsu1ás''-ának

megsziintetése.
Előadó Rieger Tibor polgiírmester

b.)Asszonykórus Egyesület támogatási kérelme.
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Előadó: Rieger Tibor polgármester

c.)Úrkútközségvízellátásbiztonságának javitására-KEoPpályánathoz-
proj ektmenedzsment szervezet kiválasztása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

d. )Úrkút Község v ízellátás biztonságénak j av itására KE oP II. forduló s
p ály azat ír őj artak kiválasáása. .

Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRqYALÁSA ELoTT:

l .) Jelentés a lejérthatríridej ű testületi határozatokvégrehaj tásáról.
Előadó : Rieger Tibor polgrírmester.

(iásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet a Jelentést egyhangúlag - 6 igen szavazattal. - ellenszavazatnélkúl -
elfogadta.

2.) Tájékoztatő akéttesttileti ülés között végzettpolgármesteri feladatokról.

El őadő: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

' Rieger Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítésként még azutakkátyuzásával
kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt évben sajnos nagyon rosszul sikerült a
kátyűzás, mert kb egy hónap után az aszfalt kijött akátyÚből, epp ezért atavalyi
kivitelezőtől nem is kért arajánlatot.

Kérdés.hozzászőlás:

' Pichler Józsefné: Szentgálon is kátyuztak és utat is építettek. Elkérte az ottanikivitelező
elérhetőségét,haűgy látja a Testület, akkor tőlük is lehetne arajánlatotkérni.

Lisáes Győző: Véleménye szerint, ha most újra kéme árajánlatot, nagyon elhuződnaa
feladat elvégzése, ezért a Magyar Aszalttal kell minél előbb szeruődéstkötni.

Rieeer Tibor polgármester: a Magyar Aszfalt ajánlataa tavalyihozképest, azidénm2-ként
200.- Ft-al több. Véleménye szerint elfogadható azár.

LippJózsefné:Óas'e''''yvízrőlmárrégenhallott.Mi vanjelenlegaII.fordulőspályázattal?
Ami a tájékoztatőban szerepel, aznagyon kevés.
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Rieeer Tibor polgármester: Sajnos sokkal többet nem tud mondani, mint amit leírt és már
elmondott. Nagyon bonyolult apá|yézat, és sajnos több hibás vagy ellentmondásos adat is
bekerült, amiért abftáknem tudtak érdemben dönteni. Apályazat befogadása utan legfeljebb
mégtisztázandó kérdések lehetnek. Az viszont igaz,hogy így eIéggé el fog huződni a
pá|yénati döntés és az azt követő kozbeszerzési eljarás, és nem utolsó sorban a kivitelezés.
Számításai szerint az év vége felé lehetne majd megkezdení a tényleges
szennyvizcsatoménást, azottbana célszeníségazt fogja diktálni' hogy ne a tél közepén, hanem
kora tavass zal kezdődjenek a munkálatok.

Rostási Miíria jegvző: Véleménye szerint a Beszt Kft-nek még ilyen irányú * pályáz'atirás,
prjoktelőre haladási jelentések, stb - tapasztalatai nincsenek, mert sajnos nagyon sok a
hiánypótlási kötelezettsége a kedvezményezettnek, vagyis az önkorm ényzatnak. A Il.
fordulós pályánatotis igazábőli$a át kellett dolgozni' mert lényeges dolgok kimaradtak,
vagy tévesek voltak, és ez a|apján abírálő bizottság nem tudott érdemben dönteni. Az is igaz,
hogy mindegyik eljárás eléggé bonyolult, de egy-egy jelentés kapcsán sajnos több
hiánypótlási kötelezettség is van' és ez ahiánypótlási ktitelezettség utolsó pillanatban készül
el.

Lipp Józsefné: Eznagyonsajnálatos, és tetézi a dolgot az,hogya lakosság is erosen
érdeklődik azfelo|, hogy a vizikozmúhozzájarulást miért kell már most fizetni, és hogy
á|litőlagnem nagy a'fizetési kedv.

Rieger Tibor polgármester: A vizíkozmútársulat számlájfuajelent 39 millió forint folybe,
ebből havi rendszeres kiadás a könyvelő cégé, mely 100 e/Ft köfüli összeg. A könyvelő cég
április végére ígérte a részletes beszrímolót az első negyedévrőI, szándék az, hogy erről mind
a Testület, mind a Tiírsulati tagok feLétájékoztatást ad.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ a két testületi
ülés között végzett polgármesteri feladatokról szóló tájékoztatő elfogadta.

NAPIREND TÁRGYalÁsa:

I.NAPIREND: . Urkút Község Önkormanyzat2009 évi költségvetésének végrehajtása -
rendelet-tewezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

K&dés.hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Áttanulmányozta zárszátmadást, kérdés az,hogy azokrrál a tételeknél, ahol
nincs 100 7o-os teljesítés' vagyis volt maradvány azzal mi lett?

Rostási Mríriajegyző: Kiemelt előirányzatokon belül, pl a személyi kiadásoknál, vagy a
dologi kiadásoknál van olyan tétel, ami túlteljesült' van olyan ami nem, vagyis kiemelt
e|őirényzatokon belül át lehet csoportosítani. Azonban a kiemelt előirényzatok összességében
nem teljesültek nagyobb részt 100 Yo-ra, ezért keletkezett az önkormanyzatnak
pénzmaradványa. Apénzrnaradványból a20l0 évi költségvetési rendelet alapjánahiány
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fedezetére lett felhasználva. A részletes pétumaradvány elszámolás jelen rendelet szoros
mellékletét képezi.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 6 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül - az aláhbi
rendeletet alkotja:

5/2010. űV.28.) Ökkt rendelet

Úrkút Község Önkormány zat 2009 évi költsé gvetéséről
szóló besziímoló.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkonyv szoros
mellékletét képezi.)

2. napirend: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ azalábbi hatfuozatothozta;

16/2010. űV27.t ÖkKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete a
Gyermekj óléti és gyermekvédelrni feladatok ellátásríról szóló
előterj esztést elfo gadj a, a 2009 évi gyermekvédelmi munkát
megfelelőnek tartja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt,hogY T értékelésről
táj ékoztass a a Közép-dunríntúli Regionális Allamigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatal Veszprém Megyei Területi
Kirendeltségét.

Felelős: polgiírmest er, jegyző
Hatríridő: 2010. május 10.

3.napirend: Vegyes ügyek.

a.),,Somló Térségi Önkormany zatok feladatellátó társulás'' -ának
megsztintetése.

Előadó Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: Ha megsztintetésre kerül a Társulás, ki fogia működtetni a készülékeket.



Rostási Mária jeeyző: Ugyan ajelző készülékek még ott vannak kinnaz állampolgároknál,
azonbanazokatmar nem a Társulás működteti, Ugyanis akivel a Társulás szerzódésben volt,
az a cég jgoszabáIyváItozás miatt e feladatot nem láthatj amát el. Érdeklődésére a gesztor,
Bakonypölclskei Önkorrnányzatelmondta' hogy a Megmentő Kht a foglalkoáatott
dolgozókat elbocsájtotta, az autőkat elvitték, azonban a készülékeket a tulajdonos múködteti.
Ezt aműködést egy jelzőkészüléken ahénigondozó leellenőriúe, és való úgy működik,
hogy Budapesten felveszik a segélyhívást, és értesítikaz egészségügyi ellátó rendszert, vagy
a háziorvost, vagy az qkai kórházat.

Lisáes Gvőző: Akkor valójában a Társulás nem is csinálmár semmit' szerinte is
megsztintethető.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az alabbi
hatáttozatothozta;

17/2010. űV2n okKt hatdrozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a,,Somló
Térségi onkormrínyzatok Feladat ellátő Társulás
megsztintetéséhez a helyi tinkormányzatok tarsulásairól és
együttműködéséről szőIő 1997. CXXXV. t<irvény 6. $. (1)

bekezdés b) pontj a alapj án hozzájárul

Fel elős : pol giírmester
Hataridő: azonna|

b.) Asszonykórus Egyesület támogatási kérelme.

Előadó : Rieger Tibor polgrírmester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Ez a 120 elFttervezve van a költségvetésben.

Rostási Mrária jeeyző: Igen tervezve van.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazatta|, - ellenszav azat néIkúl _ az alábbi
határozatothozta:

A Képviselőtestiilet az Úrkúti
Asszonykórus Egyesület rész&e
120.000.- Ft. támogatást biztosit az
önkormányzat 2010. évi
költségvetésében a Máshová nem



sorolható SZerVek tevékenysége,
Átadott p énze szko z terhére.

Felelős: polgármester
Hatéridő azowtal

c.) Úrkút község vizeÍIátás biztonságanak javításáta _KEOP pélyénathoz-
proj ektmenedzsment szew ezet kiválasztása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászólás:

Pichler Józsefné: mindkét ajánlatná|a Besá Kft-é a legalacsonyabb, ós most hallottunk
róluk eltérő véleményt is.

Rieger Tibor polgármester: Ez igy van, de a Beszt Kft foglalkozott az urkúti vízellátás
kérdéskörével, a terveket is ők csinálták, az ajanlatuk is jó. Ezen kívül az irányítő
hatóság aztmondta, hogy a projektmenedzsment és apályáaatíró lehet egy cég is.

Pichler Józsefné: Akko r ezazt jelenti, ha mindkét témakörnél a Besá Kft ajanlata a

legalacsonyabb, akkor őket kellene megbizti?

, Rieger Tibor polgármester: Igen, eá javasolná, és igéri, hogy a Besá Kft-vel_ Véghelyi
Gáborral _ a pontosabb munkríról, ahatárídők betartásríról fog beszélni.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattatl, - ellenszav azatnélkúl _ az a|ábbi
határozatothozta;

1g/2010.űV27.)

Úrkút Község ÖnkormrínyzataaKEoP 7.I-3.0lB Úrkút község
v ízel|átásának j avítása me gnevezé sú p ály énat I. fordul ój ára a
Proj ektmenedzsm ent szew ezet kiválasáásával kapcsolatban
beérkezett 3 ajariatből(Beszt Kft Veszprém, Venturi Kft
Veszprém, Veszprémber ZrtVeszprém) a Besz Kft Veszprém
bruttó 3.I25 elFt ajánlatát fogadja eI.

A Proj ektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapc solato s

szerződés megk<itésére és a|áirására Rieger Tibor polgármestert
hatalmazzafel.

Felelős: polgármest er' jegyző
Hatarídő: azonnal

d.) Úrkút Ktizség vizeI\átás biztonságának javítására KEOF II. fordulós
p á|y. azat íroj rínak kiválasztása. .

Előadó: fueger Tibor polgármester



(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Ezekre a feladatokra apénzrendelkezésre áll?

Rieger Tibor polgiírmester: Igen,mive I az|.fordulós pályázatonnyertünk, igy a sajátrészből
mindennek a 15 Yo-átkell biztosítani, ez pedig már a2010 évi költségvetésben tervezésre
keriilt.

Lisáes Győző: Itt is a beérkezett ajánlatok köZtil a Besá-é a legalacsonyabb, de nem sokkal,
a Veszprémbet Zrt-éné|.
Ahogymár említette' a projektmenedzsment és apályázatíró lehet egy személy is.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazatta!. - ellenszavazat nélkü| _ azalábbi
ltatérozatothozta:

20/2010. (IV.27.l okKt hatúrozat

Úrkút Ktizség Önkormányzataa KEOP 7.l-3.OlB Úrkút község
vízellátásának javítrísamegnevezésiipáLyáz;atll.fordulójáraa
pályázatírójánakkiválasáásénabeérkezett3ajénlat(BesáKft ,

Venturi Kft, Veszprémber Zrt)koznIa Beszt Kft"ajánlatát
fogadja el, melynek bruttó értéke 2.625.000.- t.

A pály azatírói feladatok ellátásával kapcsolato s

szerződés megkötésére és aláítására Rieger Tibor polgármestert
hatalmazzafel.

Felelős: polgármest er, jegyző
Hataridő: azowtal

Több targy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

kmft.

L_.-l\
Riegér Tibor
polgármester
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