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Kö zs égi Önkormúnyzat Képvis előte stíil et e

8409 Urkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.

Szám: 39-9 /2006.

JEGYZoxÖNyv

Készülfi Úrhit Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete 2006. augusztus 7.-én
l lgretfon) du. 16.00 órai kezdettelmegtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,
Rieger Tibor alpolgármester,
ImnZo|tén,
Kökönyei Edit,
Kocsó JÁnosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefiré képviselők.

Távolmarádását beiélentette: Mádlné Sas Anikó' Vassné Ba|áns Györgyi képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés

hatfuozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fb jelen van.

Eá követően ismertette az iilés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8 igen

szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

NAPIREND : 1 .) Urkút KÓfi:f.$*3;T ényzat 200 6. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

2.) Úrkút Község Önkormany zat 200 6. I. félévi költsé gveté sének
végrehajtásaról.

Előadó: polgármester

3.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Tarsulási Megállapodásanak
módosítása.

Előadó: polgármester



4.) Vegyes ügyek.

a.) Helyi Yálas^ási Bizottság megválasztása
b. ) Ki s ebb sé gi S zav azatszétrrJálő B izottság me gvál asáás a.

c.) ,,Bakonyi mangánércek brínyászata'' című könyv kiadásahoz anyagi
hozzájárulás.

d. ) Táj éko ztatás a szenrtyvizcsatornázásról.

NAPIRIND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

A' ) Jelentés a |ejart hataridej ű testtileti hatarozatok végrehaj tásáról.

Előadó : Pichler József polgrírmester.

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 8 igen szavazatta|; - ellenszavazat nélkül _ a Jelentést
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

"ry*::ffá..E.o#;#*zat2006.évikö1tségvetésénekmódosítása
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megakapták.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
rendeletet hozta:

9/2006. MIII.8.| ÖkKt rentlelet

Az Önkorm ány zat 200 6. évi költségvetésének mó do sítása.

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

2.NAPIREND : Úrkút Község Önkorman yzat 2006. I. félévi költségvetésének
végrehajtásaról.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)



Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: A Felhalmozási kiadásokatnézve azidei évben _ június 30.-ig - nincs

teljesítés a közösségiházná|, a hivatali garéns felújításnál, a posta épület felújításánál, a

rendezési tervnél, a óvoda felújításnril. Ezekkel mi lesz? Nem is látja, hogy dolgoznának pl.a

közösségi ltaználvagy apostánál, ahivatali garázsná|. A szennyvízcsatornaterveire sem lett

még fizetve , ez azt je|enti, hogy még nincs meg.

Pichler József polgármester: Az óvodai felújítás és az iskolainyílászárők felújítása elkészült,

akadálytalanul mehetnek az óvodában, ill. az iskolába a gyerekek.

A közösségihá?naka múlt héten álltak neki a kivitelezők, a külső tatarozásnak szeptember

hónapban állnak neki.
A posta műszaki szakértőjének el lett küldve az aján|at, a posta biztonsági előírásainak
me gfele lőe n v izs gáIj ák an.
Aszennyvízcsatomáaásrólkülöntéi1ékoztatjaaTestületet.

Liop Józsefné: A Hivatali garáuzsal mi lesz?

Pichler József poleiírmester: A Képviselőtestiiletnek kellene eldöntetnie, hogy milyet
csináljunk' Vasrácsosat vagy féltetőset? Milyen legyen. Csak a traktor férjen be, vagy

teherautó is.

Pichler Józsefné: Az alsó óvodában a két éve elkészített és azóta teljesen tönkre ment

akadálymentesített bejaratnál most újra történt valami, de az is szömyű, véleménye szerint

balesetveszélye a gyermekek száméra.

Pichler József polgármester: Azmég fel lesz töltve

Lisáes Győző: Teherautónak nem kell beférnie, csak a traktornak.

Rieger Tibor alpolgármester: Áilati hulladék lerakó hol üzemel?

Lisáes Győző: Szentgálon, mert a szentgálíönkormríny zatta|leff a megállapodás megkötve.

oda lehet vinri azállati hulladékot, és nem is kell sokat fizetnie az önkormányzatnak.

Lipp Józsefné: Végül is a féléves költségvetés végrehajtása a felhalmozási kiadások
kivételével időarányosan alakult.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

hatátozatothozta:

3 6 t 200 6. NÍI|.1 .\ Ól<Kt határ ozat

Úrkút Közsé g Önkorman y zatt Képvi selőtestülete 20 0 6. I.

félévi költsé gvetésének telj esíté séről szó ló előterj esztést

elfogadja, a

telj esített bevételeket 126.298 eFt-ban,
teljesített kiadásokat 102.115 eFt-ban



míg arövid lej áratú értékpapírok összegét 22.999 e/Ft-ban
állapítja meg.
(A féléves beszámoló a jegyzőkonyv mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2006. december 31.

3.NAPIREND: Ú; euantisz Többcélú Kistérségi Tarsulás Tarsulási Megállapodásanak
módosítása.

Előadó: polgiírmester

(rásos előterjesÍést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás:

Kökönyei EdiÍ Az ó szátméra azui Atlantisz többcélú tarsulással kapcsolatos megállapodás

módosításai mar nem követhetők, mert annyi van.

Pichler József polgármester: Remélhetőleg ezmár jő lesz, mert aKozígazgatási Hivatal is

áÍtanuImányozta.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 8 igen szavazalta|, - ellenszavazat nélkül - az aIábbi

hatÍrozatothozta:

37 t200 6. NIII.1 .\ o|<Kt határ ozat

1. Úrkút Ktizség Képviselő-testülete aztJj AtLartisz
Többcélú Kistérségi Tarsulás Trírsulási
Megállapodásanak módosítását az aIábbi
v ákoztatásokkal elfo gadj a:

o A Tarsulási Megallapodás
Preambuluma kibővült a megállapodás
fe lülvizs gá1 atÍnak i dőpontj ával.

o Az I. fejezet pontjai beszémtozásra
kerültek a könnyebb hivatkozás
érdekében

o A megállapodás II. fejezete a
következő pontokkal egészült ki:
a.) IU2. A társulás döntést e|őkészitő,

koordináló és végrehajtást
szervező feladata

b.) IV3. A tarsulás konkrét fe|adatai az
egyes közszo|gáLtatások
vonatkozásában az alábbi
feladatokkal egészült ki: gyermek-
és ifiúságvédelem; közművelődési
feladatok; település és
területrend ezésí, műemlékvédelmi
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feladatok; természet és

kömyezetvédelmi feladatok;
közlekedési és vizgazdá|kodási
feladatok; katasztrófavédelmi,
polgari védelmi és tűzvédelmi
feladatok,
F.) Belső ellenőrzési feladatok
ellátása: a Tarsulási Tanács a belső
ellenőrzési feladatellátás
feltételeinek megszervezésérő|
Nyirád Kcizség gesztorságával 38

tagtelepülés részvételével
megalakult belső ellenőrzési
feladatok ellátásara létrejövő
tarsulás útjan gondoskodik.

o A megállapodás IYlDlc. ,,A Tarsulási
Tanács Elnöke'' fejezete a következőkkel
egészült ki:

Tarsulás képviseletét a Tanács
elnöke, akadáIyoztatása esetén a
Tarsulás Tanácsa á|ta| kijelölt
elnökhelyettes (általanos
elnökhelyettes), pénzügyi
kötelezettség vá|la\ás esetén két-
két elntlkhelyettese együttesen látj a

el.
o A megállapodás IV/D. fejezete a Jegyzőt

Kollégiummal egészült ki.
a

Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

4.Napirend: .) Vegyes ügyek.

a.) Helyi Válasáási Bizottság megválasáása'

Előadó: jegyző

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 8 igen szavazattaL, - ellenszavazat nélkül az a|ábbi

batfuozatothorta



Úrkút K9'jég ÖnkormanyzatiKépviselőtestüle te az 1997. évi
C. törvény 23. $. (2)bekezdése alapjan a Helyi Választási
Bizottságb a az alábbi választőpolgrárokat vilásnja:
Molnrírné Titscher Marianna Úrkút, Béke u. 1.
Fuith Ferenc Úrkút, orgona u.23.
Forintos Lajosné Úrkút, Hősök u. 3l.
Póttagok: Pozsgai Szilrárdné Úrkút, Hősök u.24.

Teiermeyer Márton Úrkút, Rákóczi u. 4.

Felelős: jegyző
Hataridő: azowtal

b.) S zav azatszámlálő B izottság me gvál asztása'

Rpstási Mríria iegvzŐ szóbeli előterjeszté9élen elmondja, hogy Úrkút községben is sor kenil
lq:l kisebbségi önkormányzati képviselők választ asárá,meiy választás eg'y időben lesz ahelyi képviselők és polgármesterek választásával, vagyis'2006.október i 

'iáp:*Jogszabá|yok változása miatt a kisebbségi válasziást-tutorratto helyiségben kell megtartani,ezért kiilön Szavazatszá,fiI!á:lő Bizottság megválasztásara is szükség van.
Fentieken kívül a meglévő két szavazitsza^tarcBizottságba további póttagok megválasztásfuais sztikség van, mert jelezték, hogy közel ihozzátartozók is indulnak a választáson.A kisebbségi szavazokopgj1vasotja megválas ztani: W"i.' il;;ió Ú;kút,Tíá?r' 

". 
r,

P*9": Reisinger Miíri] Ú]|Í,. Eiqo u. 8., Zsarrtainé Hartmann zrrrru*riÜrt,it, Kossuth u.26', Keller Lászlőné Ú_rkút, Jókai u. 8., és Iieller Józsefnt úrkút, Hősök u' 25. sz. aIatti
J$:'"-|-"l'póttagoknak: Heiterné Teiermeyer H.k;Ú;'út, Meste. u.24.,Tróbertné KleinBeáta Urkút, Petőfi u. 1 1. sz. alatti lakósokat.
Az l szémű Szavazatsz,i!í'ó Bizottságba póttagnak Pichler Tibomé Úrkút, Sport u.26. , a2szétmuSzavazatszy|?lő-Pr:y'r.jgl" póttug''uk'-B ékési ZoltánUrkút, Május 1 tér 5. ésSzöllősiné Holics Virág Úrkút, cuuiczatregy u. 8. sz. atattiiatosot<at.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazatial. - ellensza vazat nélkiil _ az alábbihatározatothozta:

A Képviselőtestület
a' ) - az 7 szétmu szav azőkór Szav azatszámlálő B izottságába
póttagnak: Pichler Tiborné Úrkút, Sport u. 26.

- a2 szétmű szavazőkor Szavaiatszámláló Bizottságába
póttagnak: kBékési Zo\tánÚrkút, Május 1 tér 5 és SzöilZsiné
Holics Virág Úrkút, Gubiczahegí u. s.

b. ) a ki s eb b sé gi szav azőkör S zav azatszámlálő B i zotts ágáb a :

Weisz Lászlő Ú'l1,,Erdész u. 1., Dukánne neisinlZr
yT|"Úrkút, Erdő u.8., ZsarnunéÉurt u* Zsuzsawta
Urkút, Kossuth u.26.,Keller LászlőnéÚrkút,lor."i 

'. a,-
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Keller Józsefné Úrkút, Hősök u.25. sz. alattilakósokat
tagoknak, póttagoknak: Heiterné Teiermeyer Helga Úrkút,
Mester u.24 és Tróbertné Klein Beáta Ú'kút, Petőfi u. 11.

Sz. alatti lakósokat megválasáotta.

Felelős: jegyző
Hatríridő: azowtal

c.) ,,Bakonyi mangánércekbányászata" címíjkönyv kiadásahoz anyagi hozzájérulas.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

}otqlpaerpokarmester: Elmondja, logy u kiadvrány 750 oldalas lesz, azelején Eplény ésUrkút községek és a Manganérc-brínya címérével. Eplény 100 e/Ft-os ta*"g"ta't biaosított. A
Pá"v? 500 példanyt rendelt, melynek eszmei értéke ttinyve*ent 5-6 ezer fJrint és
kereskedelmi fogalomba nem kerül.
Tájékoztatja a Testületet arról, hogy külön a falu történetének feldolgozása folyamatban van.

Kökönyei Edit: Feltétlenül hozzákell járulni.

Rieger Tibor alpolgármester: Szerinte ishozzákell járulni 2OO e/Ft-al. és kérni kell 20 példrínyt
a könyvből, melyet javasol minden képviselőnek emlgkként adni_

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkü l _ azalábbi
hatáttozatothozta:

A Képviselőtestület hozzájfuu|a Mangrín Kft gondozásában
kiadásra kerülő,,Bakonyi mangánércek bány{szata'' címii
könyv kiadási költségeihez200.00O.- Ft erejéig - melyből 20
db könyv illeti meg az önkormiínyzatot - az tlikorm inyzat
2006. évi költségvetésében a pénzmarudvríny terhére.
Felelős: polgrármester
Hataridő: 2006. augusztus 25.

e. ) Táj éko ztatás a szenrtyv ízc satornazásró l.

Pichler József polgátmBster szóbeli tájékoztatásként elmondja, hogy a szenrtyvízcsatorna és atisztitó telep tervei elkészültek, azokat atervezó a polgármester részore átadía,amit ő
továbbított az engedéLyező hatóság felé.

Kérdés' hozzászólás:
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Pichler Józsefné: Anól volt szó, hogy az engedé|yező hatóságh oz-va|ől.."d."* megelőzően a

t.**ő 
" 

kép'tr.'őtestületi i.ilésre meghívást kap a Rieger ottóval, mint helyi szakértővel

együtt.

Pichler József poleármester: A meghívást tolmácsolta atewező felé, aki nem látta annak

ltek, azokat a jövő évipáLyázatok miatt minél előbb

engedélyeztetni kell. A Rieger ottónak tudomása szerint a Vassnénak kellett volna szólnia.

Pichler Józsefné: Nem a Vassné a polgármester, miért neki kellett volna meghívnia.

til' kép"t'.1őtá'sait is érdekli *,niey^lett leadva a terv. Ki látta, ki nézte át szakértői

.".*.i. Azok a hirínyosságok, melyek felvetésre kerültek, atervező pótolta?

Szeretné, ha a polgármester minimum bemutatná a Testtiletnek a terveket.

Pichler József polgármester: A tervek egy példanya itt'va1, azokatbemutatja, és elmondja

okahianyosságok,me1yekrőlbeszéltkijavításrakertiltek.

Pichler Józsefné: Több helyen, pl. a Rózsa utcában a Roncsék és a Pejék közötti részen nincs

fő-'.^ték' 
" 

Máj"s l téren egy iiff lakásban nincs megteÍveza bekötés. A Rózsa utcában a

mar többszrir sz-óba került 3 l-akáshoz sincs fővezeték, holott ezmeglett beszélve,hogy azt

meg kell terveztetni.

Lipp Józsefné: Nem érti a polgármestert, miért nem egyeztetett. Miért adta le így a terveket.

Pichler József polgármester: Azt monda neki a tervező,hogy a kivitelezés során a terveken

lehet változtatni.
A Rózsa utcában a lakók kérése volt, hogy a lakások alatt lévő szewtyvízcsatomát ne kelljen

kiváltaniuk, mert aznagy munka lenne, ne kelljen átemelő szivattyút beépíteni.

Pichler Józsefné: Kérdésként teszi fel, hogy a polgármester belegondolt-e abba, ha a 3 Rózsa

"t.' l.ká"b* (H"iter, ifi.Fehér' id. Fehér) aszewtyvízcsatorna meghibásodik, eldugul, ki

fogja viselni a t<arot<aiz Atewező miért nem könerületre tervezte a vezetéket, mert hogy ezt

mondta mar többször is a Testület.

Kocsó Jánosné: Nem beszé1ve arról, hogy akkor az a3 lakő hozzájárulást sem fog ftzetn1?|

Lisztes Győző: Ezt azeljarást a polgármester részéről ő sem érti, mertho gy azt monda

**d'g' h"gy *agánterüieten nem mehet a szetrtyvízcsatorna, ki kell hozni közterületre. Lásd

pl. a Jókai utcát.

Pichler József poleármester: A kész tervek átadásakor említette atervezőnek, hogy azt át kellene

tervé'ni, de a*mondta, ő aztkészitette el, amire megbizást kapott.

kapott a tew ező megbizást?

Pichler József polgármester: ..Tőlem.''

Kökönyei Edit: Akkor egy személyben a Pichler József polgármesternek vállalni kell a

felelősséget a kárértis. Ezt írásba kell foglalnia'
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Pichler Józsefné: Ha valakinél nem kellett volna szewtyvizcsatorna, az aHonvéd és az orgona
utca. De ott is lesz.

Pichler József poleiármester: Őt aiohiszeműség vezéte|te,mert különben 5 átemelő szivattyú
kellett volna.

Pichler Józsefné: Ez a 6llaz nem kell hogy fizessenhozzájétvlást, hogy lesz ez elmondva a falu
lakosságanak. Ki fog|a viselni a felelősséget?

Lipp Józsefné: Gondokat tát ő is. A megfelelő egyeztetés miatt maradt ki a Honvéd utca mögötti
terület tervezése is. Javasolja a polgármestemek beszéljen aÍervezőve|.

Pichler József polgármester: Beszélni fog a tervezővel.

d.) Pichler Józsefné: Képviselőtarsai nevében szeretné javasolni, hogy Rostási Maria
jegyzőt aközigazgatásban eltolttitt több mint 35 éve végzett eredményes munkája
elismeréséüL a címzetes főjegyzóí kittintetésre az önkormányzat terjessze fel.

Pichler József polgármester: Ezt mér az év eIején a Testületnek ő is j avasolta.

fueeer Tibor alpoleiírmester: Ehhez acimheznem kell valamilyen iskolai végzettseg?

Pichler Józsefné: A címhez nem kell külön iskolai végzeltség, csak a jegyzői funkció
ellátásához ' azmegegyértelmű hogy megvan. Ami még kell a kittintetési javaslathoz, arről a
pol grírmester gondoskodj on.

Rieeer Tibor: Akkor részéről is rendben van.

Lipp Józsefné: A javaslatot ő is maximálisan támogatja.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
batáttozatothozta;

4112006. (VIII.7.) okKt határozat

Úrkút Közsé g Önkormanyzati Képviselőte stiilete Ro stási

Maria jegyzőt cimzetes főjegyzői kitiintetésre az eddigvégzett
eredményes munkája alapj an javasolj a'

A kittintetési javaslathoz kapcsolódó egyéb feladatok
elvégzésére felhatalmaz za a polgfumestert.
Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

Több tárgy nem volt, a polgármester azülést 19.30 órakor berekesztette.

Qf o !o-,r..' r.to*
Rostási Maria

jegyző

qdw4
Pichler fbzsbf
PolgármbstJr

Kmft.

. -\-


