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Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tet.: 88/230-003.
Szám: 14-1612005.

JEGYZOKONYV

Készüft: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtesttilete 2OO5.december 16.-án lpénteken/
du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgiírmester,
Imri Zoltánképviselő'
Kökönyei Edit képviselő,
Lipp Józsefné képviselő,
Lisztes Gy őző képviselő,
Pichler Józsefné képviselő,
Vassné Baláns Györgyi képviselő.

Távolmaradását beielentette: Rieger Tibor alpolgármester,
Kocsó Jánosné képviselő,
Mádlné Sas Anikó képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostasi Maria jegyző

Pichler József poleármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testtilet l0 tagjából 7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangúla g _ 7 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott.

Napirend: l.) 2006 évt'víz- és szennyvíz dijak<rőI szóló _ rendelet-tewezet.

Előadó: polgármester

2.) Hulladékkezelési kózszolgáltatás díjmegállapítása 2006. évire rendelet-
tewezet.

Előadó: polgármester

: . ; Át t ami sziímvevő s zéki v izsgálat j e gy zt5könyve és Intézkedé s terve.

Előadó: polgármester
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4.) Vegyes ügyek.

a') Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Miiködé si Szabéiyzata

Előadó: polgármester

NAPIREND rÁneylDÍs.a:

1. NAPIREND: 2006. évi víz- és szewtyvíz díjakÍól _ rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs Györgyi: Eznemazinflácőitkövető díjemelés, ezannáljóval magasabb.

Pichler József: polgármester: A díjemelés 14 %-kos. Megkérdezte a DRV-t miért? Azért
magasabb, mert a fajlagos ráfordítás is magas.

Lisztes Győző: A DRV miír eleve hiránnyal tewez, vagyis 95 ezer m3 vizet vásiírolnak a
Mangan Kft-től, 73 ezer m3-t adnak el' a kettő közti különbséget _ 22 ezer m3 _ a falú
lakóinak kell kifizetni. Ez kb két hónapos veszteség.

Pichler József polgármester: Ezt is megkérdezte a DRV-től, azt mondták, ez aháIőzati
vesáesség.

Kökönyei Edit: Sajnos ezzelkúszködik a Testület már évek óta. A hálőzati vesztességre
mondja mindig aszolgáltató, hogy a csőrepedések miatt elfolyó viz, a rejtett víz elfolyások, az
áta|ény díjasok vízdija, és azíI|egális vízvevők miatt van ez.

Pichler József polgármester: Az általánydíjasoknál _ a szeszgyarban és a magttárban
lakásonként - is az idén szeptembertől vízőték vannak.

Lisztes Gvoző: Az lenne a jő,hamindenkinél, mindenhol mérni lehetrre avizet.

Kökönyei Edit: Erdekes módon a DRV mindig bebizonyítja, hogy jó a mérés.

Pichler Józsefné: A két variácói alapjrín sziímításokatvégzett, és hosszú távon &,,B'' variáció
a jő, an javasolja elfogadni.

Vassné Baliízs Györgyi: Ő is erre az ál|áspontra jutott, így ő is a ,,B" variációt javasolja
elfogadni.

A Képviselőtestület egyhangúlag- 7 igen szavazatta|' - ellenszavazatnélkil _ az alábbi
rendeletet hozta:

1712005. (XII.19.) ÖkKt rendelet



Úrkút Község 2006. éviviz- és szennyviz dija'

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

2. napirend: Hulladékkezelési közszolgáltatás díjmegá11apitás2006. évre _ rendelet_

tewezet.

Előadó: Polgármester

(Az írásbeli előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés" hozzászólás:

Vassné Balazs Györgyi: Itt sem azínfláciőtkövető az emelkedés' Kb 9 oÁ-os'

Pichler József: Sz ámitásai aIapjánpontosan 9 Yo-os az emelkedés, de javasolja a díj emelés

elfogadását.

Kökönyei Edit: Sajnos mást nem is tehet a Testület, mint hogy elfogadja'

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazattaI, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

rendeletet hozta:

18/2005. (X[.19.) ÖkKt rendelet

A hulladékkezelési közszolgáltatásról sző|ő | 4 12002. (KI. 1 9.)

rendelet módosítása.

(A rendelet sző szerintiszövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirend: Állami számvevőszéki vízsgálatjegyzőkönyve és Intézkedés terve.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Véleménye szerint ami a ASZvizsgálati anyagba szerepel'hiányosságként,

aznemsok és nem veszélyes. A legfobb hirányosság a belső ellenőrzés körtilvan, de erről mrár

a jegyzokorábban istájékortafia a Testület et, eznimérte váratlanul a képviselőket. o is

'ioí[ut^-ni 
fogia, hogy a 2006. évi ktiltségvetésben a belső ellenőrzésre fordítható összeg

keriiljön be.

A belső ellenőrzéssel kapcsolatban neki is az avéleménye, hogy azLJj At\antisá Többcélú

Trírsulás mar alakulásakor ezt bevette a Megállapodásba, azőta semtörtént még semmi, csak

az önkormány zatftzetia rengeteg tagdt1atés nem kap érte semmit. AzIntézkedési Tervben
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foglaltaknak megfelelően is, a polgármester a többcélú társulásnál adjon hangot a belső
ellenőrzési tiírsulás létrehozásacétj ából.

VAssné Balrízs Györgyl Ő is meg van elégedv e az ÁsZ vizsgálat alapjéna költségvetési szerv
működésével. Kisebb hibák vannak, ezeket konigálni lehet. Éehívja képviselőtarsai
figyelmét, hogy azönkormányzatfenrfiartásábanműködő intézméÁyet ellenőrzését szem előtt
kell tartani. Nagyon fontosnak tartja.

Lipp Józsefné: A belső ellenőrzést kivéve ő sem tartja rossznak a Jelentést, az1ntézkedési
Tervet elfo gadásra j avasolj a.

Rostási Mária jeg}'ző: A belső ellenőrzéssel kapcsolatban már többször kifejtette a
véleményét, de elmondja most is, hogy megbízásos jogviszony aIapjanpat évebelső ellenőrt
foglalkoztattak, azonban az apénzigyi keretek hianya miatt csak resztertiletekre tudott évente
kiterjedni. Nagyon fontosnak tartja egy belső ellenőr foglalko ztatását. A többcélú társuláson
belül több javaslatot is kidolgoz ott aze célból megalakút jegyzőikollégium _ amelyben ő is
résztvett_ azonban a polgármesterek a társulás tanácstilésén ''.- tgaz{ad foglalkoztak ezzel
a kérdéssel, így megoldásra sem kerülhetett.
Az Aszvizsgálat a belső ellenőrzéssel kapcsolatban több olyan hiányosság ottár1 fel, melyet a
belső ellenőrnek kellene kidolgozni, és a jegyzőnek jóvríhagyni. Mivel nirics belső ellenőr,
mindkét feladat a jegyzőre hárul.

Pichler Józsefné: Megvannak a belső ellenőrzéssel kapcsolat os szabályzatok, tervek, de még
mindig nincs belső ellenőr. Feltétlenül előbbre kell lépnie az önkorm inyzatnak.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazattal. - ellenszav azat nélk.fil _ az alábbi
határozatothozta:

7312005. (XII.16.) ÖkKt határozat

Ú, rkút 
J<,tizsé s Önkormrínyzat Képvi s el őtestül ete me gIár gy alta az

Allami S zámvevős zék Y l 1 0 0 I -8 l t 8 l 200 5. Számvevői Jelentését
Ú*r:1 Község Önkormány zata gazdálkodási rendszerének egyéb
szab ály szenisé gi e l lenőrzé sérő l, é s az abb an fe|tárt hi rínyo s s.ígokró l
szőlő Intézkedési tervet elfo gadta'

(Intézkedési terv szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletét
képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő : Intézkedési Tervben foglaltak szerint

3. napirend: Vegyes ügyek.

a.) Polgrírmesteri Hivatal Szervezeti és Működé si Szabályzata.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Rostasi Mráriajegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Polgrírmesteri
Hivatal _ mint költségvetési szerv _ Szervezeti és Miíködési Szabályzatát
elkészítette, a mellékleteket bemutatja,va|aninttájékoztaga a Képviselőtestiieletet
arról is' hogy az Áttami Sziímvevős zék á|tal feltárt hianyosságok felszámolása
érdekében elkészítette a FEUVE szabályzatot, és a Polgrármesteri Hivatalban a

szabá|ytalartságok kezelésének eljrírásrendjét és az elIenótzési nyomvonal
kialakításara vonatkoző szabályzatot, melyek jelen SzMSZ ll és 12 sz. mellékletét
képezik.

Kérdés. hozzásző|ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangulag_7 igenszavazattal, - ellenszavazatnéLki|_ az
alábbi hatÍr o zatot hozta:

7412005. (XII.16.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormrány zat P olgármesteri Hivatal
a.) Szerve zet és Mríködési Szabá|yzata.
b.) A szabá|ytalanságok kezelésének eljárásrendj e és az
ellenőrzési Nyomvonal kialakítása - mely azSZMSZ 12. sz.
melléklete
(Az SZMSZ és ennek 12. sz. melléklete szó szerinti szövege a
j egyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Haüíridő: folyamatos

b.) Pichler Józsefné: Felhívja a figyelmet, hogy az ővodával szembeni zöldséges bolt
mellet lévő arok körül egy veszélyes szakaszon nincs korlát, az balesefueszélyes
mind a gyalogosan közlekedőknek, mind a jármúvel k<izlekedőknek. An meg kell
csináltatri.

Pichler József poleiármester: Megnézi, mert pontosan nem fudja melyik szakaszról van
most szó.

c.) Vassné Balrázs Györgyi: Mivel a polgármester nem tájékoztatta a Testületet a
szennyvizcsatoma tervekről, szeretné fudni, hol áll atewezés, készen vannak-e a
tervek, lehet-e pá|y áztti.

Pichler József polgármester: A brányai szolgalmi joggal kapcsolatos tervek nemrég
készültek el, Veszprémben vannak aláírás miatt. Egy külftildön élő tulajdonos még
nem írta aIáaszolgalmi jogos szerzódést, és a 0132 külterületi utat belterületbe kell
vonni, ami miatt ő is eljárt Hidegkúti úrnál, aki azt mondta neki, hogy nem kell
rendezési tervet módosítani ezmiat! máshogy is meg lehet oldani.

Rostasi Mríria jegyző: A belterületbe vonás csak a településrendezési terv
módosításával lehet. Enől mrír többször tájékoztatta a polgármestert is, elmondta azt
is, hogy a rendezési terv módosítása elég hosszadalmas folyamat, miír el kellett volna
kezdeni. Véleménye szerint jogszeruenbelteruletbe vonás más módon nem lehetséges.
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Pichler József polgármester: A rendezési terv módosításrára közbeszerzési eljrírást

kellett volna kiírni, ami szintén hosszadalmas és bonyolult folyamat.

Rotási Mríria jeeyző: A Képviselőtestület több közbeszerzési eljárást is kiín amit a

Közbeszerzési B izottság sikeresen bonyolított . Ez nem lett volna akadály.

Vassné Balazs Györgyi: A jegyzőtájékoztatása szerint a korábbi években április l-ig
lehetett céltámogat ásra pályénnt. Ez azt je|enti, ha még a szolgalmi j ogok sincsenek

rendbe, és gond van a külterületi út miatt is, hogy jövőre sem tld az önkormiányzat
pá|yázní a tervek hirányában.

Pichler József polgármester: Lehetne pályázní, mert a megvalósíthatósági tanulmány

meg van.

Pichler Józsefné: Amikor utoljríra tájékoztattaa polgármester a témával kapcsolatban a

Testületet, akkor azhangzottel, hogy csak a megvalósíthatósági tanulmríny nem elég a
pá|yázathoz. Milyen tervek vannak meg, mire ftzetett az önkormányzat.

Pichler József polg'ármester: A jogerős engedélyes tervek megvannak, anníre az

önkormányzatftzetett a kiviteli terveket kell még elkészíteni.

Rostási Mária ieeyző: Az elvi víz1ogi engedélyek és ennek részekén a
megvalósíthatósági tanulmány megvan amiért az önkormányzat 1.600.000.- Ft+ áfá-

t,vagyis kétmillió forintot kifi zetett szerződés szerint.
A vízjogi létesítési engedéIyezési terv készül jelenleg, amin több módosítást kellett
utólag végrehajtant, de azelhangzottak alap1ánhianyoznak még lényeges dolgok,
ilyen pl. a külföldön élő szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás a|áirása,
i l letve az áI|ami koziftkezelő szakható s ági ho zzáj érulása.

Lipp Józsefné: Ezeket sürgetni nem lehet?

Pichler József polgármester: Mrír próbálkozott, de eddig nem sikerült. Az állami
korutkezelő nevében Hidegkúti ur megigérte, hogy utémanéz, hogy lehet beltertieltbe
vonni azutaL

Pichler Józsefné: Véleménye szerint sem lehet páIyázni még jövőre, hiszen nincsenek

meg a megfelelő tervek, a rendezési tervet pedig módosítani kell, ez tudott dolog.

Vassné Balrízs Györeyi: A polgármester adjon rendszeres tájékoztatást a Testületrrek a

szewtyv izzel kapcsolatos tervezésekről, mert nem kis pénzről van szó.

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

lef
Q.o!...r " rro
RostáiiMríriá' -\\

jegyző
Pichler z

r

Kmft.


