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Készült: Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete 2006. május 8.-an (hétfőn) du.
1 6. 00 órai kezdettel meglartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgiírmester

ImríZoltán,
Kocsó Jánosné
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó'
Pichler Józsefné,
Vassné Ba|áns Györgyi képviselők

Távolmaradását beielentette: Rieger Tibor alpolgármester

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rosttísi Maria jegyző

Farkas Istvtán Mangan Kft ügyvezetoje

Pichler József polgármester köszöntötte a megielenteket. Megállapította, hogy az ülés
hatfuozatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fo jelen van.

Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 9 igen
szavazatta|,-ellenszavazatnélki|elfogadott.

NAPIREND: l.) Hasuer Lajos Általrínos Iskola régi épületében nyílászárőkfelújítása.

Előadó: polgármester

2.) Úrkút Község településrendezési terv elkészítése.

Előadó: polgrírmester

3.) Vegyes ügyek.

a.) Mangrín kft területén tervezendő szennyvízcsatoma szolgalmi jog
Ügy..



Előadó: polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirend: Hasuer Lajos Általrínos Iskola régi épületében nyílás zátőkfelújítása.

Előadó: polgrírmester

Pichler József polgármester szóbeli tajékoúatőjában elmondta, hogy az általénos iskola
nyílászároinak felújításara vonatkoző trfc pályazat elutasításra került, pénzhiány miatt.
Az önkormányzat a2006. évi költségvetését már úgy alkotta meg' amennyiben esetleg nem
jön be apályénat, akkor a sqát erőből legalább arégi iskola rossz nyílászérőifelújításra
kerülhessenek' Az Autogram Kft élÍaJánlata szeúnt arégi iskola nyíIászárőinak felújítási
költsége bruttó 2.534.400.- Ft.

Vassané Balrízs Györgyi: Feltétlentil el kell végeztetnia felújítást' főleg ha megvanráaz
anyagi fedezet is.

Pichler Józsefné: Így lett mar korábban is tervezve. Sajnálatos, hogy apályázatnem jött be,
mert az új iskolára is ráférne a felújítás.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal. - ellenszavazatnélk1l _ az alábbi
határozatothorta

2 4 t200 6. (Y .8.\ Ó|<Kt határ ozat

A Képviselőtestület saját erőből elvégezteti a Hauser Lajos
Altalános Iskola _ régi iskola _
külső nyílászárőinak felújításátaz Autogram Kft Ajka bruttó
2.534.400.- Ft vállalkozői díj ellenében.

Felelős: polgármester
Határidő: szerződés megkötésére azowtal

2. napirend: Úrkút Község településrendezési terv elkészítése.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester: A rendkívüli testületi ülésre is azértkerült sor, hogy többek
között e napirendi pontról dontés szülessen.
A Területfejlesztési Tanácsnál a településrendezési tervre vonatkozó paIyázatsikeres volt, így
árajánlatokatkért, mely alap1án dönteni szükséges, hogy a pályazatigénybevét eléhez
szükséges szeruódések a tvtÁK-kal is határidőben megkitésre keriilhessenek'
Apályénatnak megfelelően 3 évre elosáva kapja az önkormiínyzatatámogatást.
A képviselők részére rendelkezésre bocsájtott 3 arajánlat közül javasolja a Pagony Kft-ét'
mivel az a legkisebb összegű 4392 eFt.



aJ

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Azt kellene elfogadni, amelyik a legelőbb késziti eI arendezési tervet' mivel
nagyon sürgős lenne foleg a telekkialakítások miatt.

Pichler József polgármester: A pályazat alapján atátmogatási összeg három évre van elosztva,

így lett a költségvetésben is tervezve.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal. - ellenszavazatnéIku| _ az aIábbi

határozatothozta:

2512006. (V.8.) okKt határozat

A Képviselőtestület a Pagony Kft (1111 Budapest, Budafoki út

5 3) ár q én|atát f o gadj a el Urkút kö zs é g te l epül é srendezé si terv
készítésére, melynek teljes összege bruttó 4.392.000.- Ft (mely

2006. évben 166.667.-Ft2007. évben I.3I7.600.- Ft, 2008.

évben 2.907 .l33.- Ft.).

Felelős: polgármester
Hataridő : szerződé sktjtésre azotrtaI

3. NAPIREND: Vegyes ügyek.

a.) Mangrín kft területén tervezendő szennyvízcsatoma szolgalmi jog
ügye.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester: Tájékoztatjaa Képviselőtestületet' hogy az alpolgármesterrel

egyutt eljárt abányavezetőittél, hogy csökkentsék a szenrtyvízcsatorna bálózatbánya
területén való kiépítés miatt a szolgalmi jogra bejegyzendő 5 millió forint nagyságú

összeget'
A megbeszélés azonban nem jrírt sikerrel, mert a bányavezetoi elzfukőztak a csökkentés

iranti kérelem ügyében azza!,hogy az 5 millió forintból egy alapítványt szeretnének

létrehozni a falu lakói részére.
Mivel az önkormiínyzat az 5 millió forintot nem tudja kifizetni' ezért kellett a rendkívüli
testületi ülést tartani.

Kérdés.hozzászőlás:

Farkas Istviín tigyvezető igazgató: Köszönti a képviselőtestület tagjait és elmondja, hogy

csak ismételni tudja az áIta\a miír elmondottakat, vagyis az 5 míIIíó forinthoz
ragaszkodnak. Ebből az összegbőI abartyanem kér semmit, ezt aközség lakossága

érdekében létrehozandó alapítványba teszik. Hozzáteszí aztis, hogy a bányaterülete
ipartertilet, a kiépítésre kerülő szewtyvizcsatorna há|őzat nyomvonala és a mellette lévő

védősáv nem lesz hasznáIhatő, ezért jogosultak az 5 millió forintos kártalanításra'Ezt az

összeget a általuk megkérdezett szakértő is megállapította.
Engedményt nem tud adni az 5 millió forintra, eztmátr a polgarmesternek is elmondta.



Vassné Balázs Györgvi: Az a|aphelyzet, hogy az önkormányzat rendelkezésére nemcsak

az i milli(l forint ,'"rrr att, hanem ennél fontosabb dolgokra sem tud fedezetet biztosítani.

Igazabő| az alapítványi dolgot sem érti, mert attól kellene elvenni apénzt, akinek abánya

aája majd, uugyi' a falu lakójától.. Eddig az önkormiínyzatűgy szÍtmolt, hogy a

lakóingátlanok utrín 180 e/ft lesz a lakossági|lozzájárulás, hogy apáIyázatoh'hoz asaját

erőt biztosítva legyen. Ellenben, ha az 5 millió forintot ki kell flzetnie az

önkormanyzatnaÉ,úgy lakossági fórumot kell osszehívni' és k<izölni azt a lakossággal,

hogy a 180 e/ft több lesz, és aztis kciz<ilni kell, hogy miért'

Farkas István ügyvezető igazgató: Í gy abánya ellen lesz hangolva megint a falu

@gosizerződés-tervezeta|ap1ánaz5ml'L|iőforintotaberuházás
befej ezését követően kell kifi zetni, nem azowtal "

Vassné Balázs Györgyi: Az önkormányzattöbb éve takarékoskodik, hogy a

''"'"y"í""*t 
oménás- terveit el tudja készíttetni, és majd a kivitelezéshez sztikséges

pá|yéaatok'rtáI a sa1áterőt biztosítani tudja. EzértkeIl a lakosságot is megterhelni.

i u,l"v,l"ur. a s mittio forintra nincs szüksége, azönkormányzatnakviszont nincs meg,

ezért a tervezés áll.

Farkas István ieazeató: Erről a banya nem tehet'

Rostási Mária jegyző: Az önkormányzatmér\egelt minden fajta lehetőséget. Megnézte

""""k " 
l.h.tő'eÉot rs, hogy más útvonalon, milyen formában lehet megterveztetni a

szewtyvízcsatornát, -rnb^ ez alegközelebbi és a legolcsóbb megoldás a tisáító telep

felé.Aze1őbbre lépés érdekében, feltétlen meg kell egyeznie az önkormátyzatnak a

bányával.Elmondja' hogy a tervek olyan állapotban vannak, hogy az engedélyező

hatósághoz - aKozép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és -Vízügyi
Feltigy-elős éghez- be lehetne nyújtani, fiiggetlenül attól, hogy a bánya a szolgalmi jog

alapííásahoimost hozzá]arul-e.Mivel a szennyvízcsatománás közcélú beruhiízásnak

minősul, ezért az engedéIyező hatóság kényszer szolgalmi jogot alapithat ahatározatában,

azonbanez,mint*úd.'' d<intés megtámadható, és végső soron a bíróság dönt.

Szóba került az a|ehetőség is, hogy a létrejövő vizikozrnútársulás feladata|esz a

lakossági hozzájaru\ások meghatátozása,ami elvileg úgy is elképzelhető, hogy a

magrínslemety iat<oingatlanonként fizeti a200 e/Ft-os hozzétlarulást, míg a vállalkozások

a follakoztatottakszátmához viszonyítottan fizetik ahozzájárulást, vagy valami más

rendezőelv szerint, de mindenképp úgy, hogy a saját erő meg legyen apáIytzatokhoz, de

most mar az 5 millió forinttal növelten.
A szolgalmi jog a1apításáról szóló megállapodás-tervezet, melyet abánya készíttetett el

annyirJ körbe van biztosítva abátya javára, hogy a legkisebb fennakadás miaIt az

tink-ormany zatkártérítést fizet. Ez a fennakadás lehet pl. a kivitelezés során a száIIitási

útvonal lezárásamiatt, v agy a későbbiekben karbantartás miatt.

Farkas István igazgató: Ez azt je\entheti, hogy abánya akar 5 millió forint hozzájfuulás

fizethetne?
Tudja, hogy azönkormányzatazÍszeretné, ha egyáltalán nem kérne abátya a szolgalmi

j o g a\apítás áért el l enértéket.
"ot*ona3a 

azt,hogy a|étrehozartdó alapítványtólfüggetlenül a brínya mindig télmogattaaz

iskolát''az őv:odát-és a helyi sportkört is. Nem beszélve arról, hogy abényafizeti a legtöbb

iparuzési adót, amit az önkorm ényzat maximális mértékben állapított meg'



Vassné Balázs Györgyi: Atémogatás ismert az önkormányzat előtt, és ezért köszönetét
fejezi ki.
Azigazsághoz azonbanhozzátartozik az is, hogy gondolt az önkormányzat a
térítésmentességre is, de a fizethető maximális összeget is számba vette, amit még a
költségvetés elbírna.

Farkas István igazeató: Mennyi ez az osszeg?

Pichler József polgtírmester: 1 . 500.000.- Ft.

Farkas István igazgató: Ha átnézné a költségvetést, biztos hogy taláIna még használhatő
pénzt.

Rostási Maria jegyző: Az önkorményzat költségvetése megtekinthető bár mikot, aú. át

lehet nézni bárkinek. A testtileti ülések is nyíltak, így a költségvetés elfogadásakor)vagy a
költségvetési beszámolók ttírgyalásakor is részt lehet venni az üléseken.
Aziparuzési adó fokozatosan lett bevezetve, az első években a mindenkor érvényes
jogszabáIyok alapjan a legalacsonyabb mérték lett alkalmazva, afokozatosság elvét és az
önkormanyzati költségvetés egyensúlyát figyelembe véve lett emelve. Az adő mértékének
felső hatrára 2000. január L-től2,0 Yo-volt, de ezt az ónkormányzat 2005 ' január 1 .

napjátől, vagyis később emelte e szintre.

Mádlné Sas Anikó: A helyi ipanÍzési adónál a fokozatosság elve érvényesült végig.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy az <inkormanyzatbevezethette volna a vállalkozók
kommunális adóját is, ami plussz bevétele lehetett volna az önkorményzatnak, azonbart
mindig mérlegelt' és azon az elven volt' hogy avállalkozókat nem szabadugy
megterhelni, hogy esetleg ne tudjanak megélni. Aziparuzési adó megfizetése - véleménye
szerint _ a kisvállalkozőtis ugyanúgy érinti mint a nagy vállalkozőt,mert az rírbevétel
után adózik.
Nem érti a költségvetés átvizsgálásara vonatkozó kijelentését.Ez arra vonatkozik, hogy a
képviselőtest{ilet herdálja a közösség pérzét? Mert ez egyáItalén nem így van' Már ahogy
elhangzott, évek óta takarékoskodik a Testület, épp a csatornázás miatt. Nagy
meggondolja a k<lltségvetés készítésekor, hogy mire' mennyit tervezhet.

Farkas István ieazeató: Nem a herdálásra gondolt.
Az ülésen elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy átgondolja a szolgalmi jog
alapitásárameg}tatÁrozott összeg csökkentését a testület által felvetett összegre és két
héten belül választ ad.

Pichler József polgármester: Köszöni a Testtilet nevében arészvéte|t.

Több trírgy nem volt, a polgtírmestet az ülést 18.30 órakor berekesztette.
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