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Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatKépviselőtesttil ete 2004.jú1ius 7 .-én
l szer dánl 1 7. 0 0 őrai kezdettel megt artott rendkívüli üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal_tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pichler jÓzsef polgármester

Imri Zoltán,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győzó,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné képviselők.

Távolmaradását beielentette: Kocsó Jánosné, Rieger Tibor és Vassné Balázs
Györgyi képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Pichler József polgármester köszöntötte a megielent képviselőket és
megáIlapította, hogy az ülés batározatképes, mert a Testület 10 tagiából7 ro
jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangú|ag_7
i gen s z av azattal,- ellensnr azat né lkül _ e l fo gadott.

Napirend : 1 .) Többcélú kistérségi társulás létreho zásálrőI.

Flőadó: polgármester



Napirend tárgva|ása:

1. napirend: Többcélú kistérségi tarsulás létrehozása.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester tájékortatja a Képviselőtesttiletet, hogy a többcélú
kistérségi tárulás létrehozása több céIra javasolt. Az elmúlt testtileii ü1ésen csak
a területfejlesztésről volt szó, most a társulási forma kiegészülne a települési
szilárd és/vagy folyékony hulladékgffités és kezelés közös szewezésével,
valamint a hatályos jogi szabátyok szerinti belső ellenőrzési feladatok
elláúásénak b izto s ítás áv aI.
Fentieken kívül elkészült és elfogadásra megküIdte azÚj ettantisz a kistérségi
társulás alapítő okiratált, a Társulási megállapodást és a Szervezetiés Működési
Szabályzatot.
Javasolja 2812004. NI.I ./ Ötrt kistérségi többcélú társulás létrehozására
vonatkozőhatározat visszavonását és az előterjeszések mérlegelése során azi|
batétr o zat me gho zatalétt.
Véleménye váItozatlanul az,hogy a többcélú kistérségi tárulásbalrt az
önkormányzatnakrésztkell vennie, mert csak így juthat majd plussz páIyázati
pénzekhez,továbbá a Testület elé terjesáett a|apítő okirat, társulási
megállapodás és azSzNISz foglalkozik azokkal a dolgokkal, amelyek
szükségesek a társulás megalakí tásához. Javasolj a ezek elfogadását is.

Kérdés,hozzászőIás:

Kökönyei Edit: Tájékoződási jelleggel kérdezi aTársulási megállapodás 5.
oldalán ,,...kistérség területén miiködő gazdasági szervezetekfejlesztési
e1képzelései'', kik a gazdasági szervezek? A mikro régiő mittartalmaz? Hogy ál1
a hulladék gazdáIko dási pro gram.

Lisáes Győző: Ha létrejön a társulás és pályáznak, amelyik önkorm ányzanem
tud beszállni az önrésszel, akkor aztki fizeti. A Többi település?

Mádlné Sas Anikó: Az önkorm ányzategyedül nem is pályázhatmajd, ha
létrejön a többcélú társulás, illetve a tarsulásban megh atátozott célkokkal
kapcsolatban lesznekpáIyázatok, melyek több település problémáját oldják meg
és társulási formában lehet pályánti.
Érdekelné, hogy miből Iesz aTársulás vagyona.

Rostáqi Mária jeg}'ző: Jónak tartja, hogy a többcé|ú társulás a hatályos
jogszabáIyok szerinti belső ellenőrzési feladatokat is ellátjamajd. Azonban az
Uj Atlantisz felé már az elmult testÍ.ileti ülésen jelezte,hogy pl. a többélcú
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társulás \étrehozására irányulő pályázatot Ajka város polgármestere nffitja be és

nem a kistérségheztartoző adott település _ jelen esetben Úrkút _ polgármestere.
EzenkívüI az alapító okirat és a Társulási megállapodásban is más más
megfogalmazásban szerepel a gazdáIkodási forma - hol költségvetési
itézmény, hol költségvetési szerv.
A társulás Vagyona' azuj Atlantisz Térségi Társulás vagyona lesz véleménye
szerint. De ezistisztázásra szorul

Pichler József polgármester: Tudomása szerint más önkormányzatok is emeltek
kifogás, de mindegyik elfogadta. Javasolja a többcélú társulás létrejövése
érdekében a dokumentumok váItonatás nélktili elfogadását, és az esetleges
módosításokkal később kellene foglalkozni.
Kökönyei Edit kérdésére válaszolva elmondja, hogy a társuláson belül 5 kis
régió jött létre, melyek egyikéhez Úrkút a Városlőd, Csehbánya, Kislőd,
Magyarpolány tartozik. A gazdasági szervezetek pedig a kistérségben fellelhető
vállalatok, költségvetési szervek.

Pichler Józsefné: Nem látja át, hogy a Társulás hogyan mtiködik, kinek lesz
belőle haszna, kinek nem. Tud mínuszos önkonnányzatokról, ezekhogyan
tudják az önrésü. befizetni. Szükséges-e egyáltalánlétrehozni. Szerinte túl nagy
lesz ez a tárulás.

A Képviselőtestület 6 igen, I tartozkodő szavazat mellett az alábbihatározatot
hozta:

32 t2004. NII.7 .t o|<Kt határozat

Úrkút Közs é g Önkorm ány zati Képvi s e 1 őte sttil ete a

28 l2OO4. NI.I 4. l Ötrt kistérségi többcélú társulás
Iétrehozásáravonatkozőhatározatátvisszavonja.

Felelős: polgármester
Haténidő: azorcal

A Képviselőtestület 6 igen, I tartőzkodő szavazattal az alábbi hatátozatothoúa:

33 t2004. NII.1 .t o|<Kt határozat

Úrkút község Önkormány zata az aj kai statisáikai
ki stérsé gben létrej övő, települ és i önko rmány zatok
többcélú kistérségi társulásában tagtelepülésként
részt VesZ.
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Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestti lete az
Ú; atuntisz Kistérségi Többcélú Trírsulás Alapító

A Képviselőtestiilet felhatalm azza a polgármestert,
hogy 2004.július 31-ig a Többcélú kistérségi
társulások 2004. évi ösztönző támogatása című
p áIy azatt ki írás,,B'' p ontj a szerinti teriil etfej l e szté s i
c é|ű p áIy ázatot az U j Atl anti sz Több c é lú Ki stérs é gi
Társulás keretében nyújtsa be a
B elügyminisztériumhoz.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2004.július 3 1.

Több tángy nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor berekesztette.
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Rostasi Maria

jegyző


