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8409 Úrkút RtÍkóczi u.45. Tel.: 88/230-003.

Szúm: 39-8 /2006.

JEGYZÓKoNYv

Kósziilt: Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete 2006' június 29.-én

-1"stitörtökön) 

du. 16.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,
Rieger Tibor alpolgármester,
ImriZo|tán,
Kökönyei Edit,
Mádlné Sas Anikó,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győzo,
Pichler Józsefné,
Vassné Ba|éns Györgyi képviselők'

Távolmaradását bei elentette : Kocsó Jrínosné képviselő.

Tanácskozási ioeeal résztyesz: Rostási Maria jegyző

D. Dó"'i \rlariann háziorvos, dr Steinbach Andrea fogorvos, Szóke Ferencné védőnő

Pichler József polearmester Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az iilés

határozatképes, mert a Testiilet 10 tagjából9 fo jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangulag - 9 igen

szav azatta|, - el lens zavazat né lkiil e l fo gadott.

NAPIREND : 1 .) Védőnői szolgálat működés éről tájékoúatő -

Előadó: Szőke Ferencné védőnő

2. ) Gyrus Bt e gészsé gü gyi vállalko zás táj ékoztato1a a Háziorvo si Szol gálat

Működéséről'

Előadó: dr Dóczy Mariann haziorvos

3 .) T áj ékoztató Szentgál-Úrkút fo gászati körzet működéséről.

Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos



4.) Je|zórendszeres hrízi segítségnyújtásra Társulási Megállapodás-tervezet.

Előadó: Pichler József polgiírmester

5.) Szociálisigazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet.

Előadó : Rostási Métria jegy ző

6.) A gyermekjóléti ellátásokról. _ rendelet-tervezet.

Előadó : Rostási Mítria jegyző

7.) Vegyes ügyek.

a.) Teki pályénat módosítása.
b. ) Szol galmi j o g a|apításár ől Megállapodás-tervezet.
c.) INTERREG B hitelfelvételi ügye.
d.) Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülethez

való csatlakozás.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Jelentés a lejrírt hataridejű testületi hatáttozatok végrehajtásáról.

Előadó : Pichler József polgármester

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ a Jelentést
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: Védőnői szolgálat működéséről tájékoztató.

Előadó: Szőke Ferencné védőnő

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: A falu egészségterve'vajon miért nem nyert apályénaton?

Szőke Ferencné védőnő: Eztigazáből ő sem tudja, mert az a két környező település aki nyert,
olyan dolgokra mint pl. pletyka pad készítése véleménye szerint nem is szerepelt a kiírásban.



J

Örömét fejeziki, hogy az ő védnoksége alatt beindult a baba-mama klub, ahol is elég akÍívan

vesznek részt, nemc 
"áu -anyukiák, hanem esetenként a nagymamák és az apukak is. Ez a

baba-mama klub kötetlen formában működik, de azértő időről-időre becsempészeÍt szakmai

dolgokat is.

Imri Zoirtán: Ő szeretné kifejezni köszönetér mind a tanulók, mind pedagógus tarsai nevében,

h"gy 
" 'édő"ő 

olyan előadásokat tartott az iskolában, melyek felnőttek szátmárais

tanulságosak voltak.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazatta|' - ellenszavazat néLk'J|_ a védőnői

táj ékoztatőt e lfo gadta.

- Szőke FErencné védőnő a Íilésről eltávozott -

2. NAPIREND : Gyrus Bt egészségügyi vállalkozás tájékoztatőja a Héaiorvosi Szolgálat

Működéséről.

Előadó: dr Dőczy Mariann hríziorvos

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés. hozzászólás:

fueger Tibor alpolgaÍmester: Az előterjesztésből szrímára az derült ki, hogy abeteglétszám a

falu lakoss ágáűtoz viszonyítva sok.

Dr. Dóczy Mariann haziorvos: Átlagban napi 60 beteg van,ll3-a a rendszeresen visszajaró,

aT^ rtnk"ég"..eguő1jöT'- e betegsegek közül sok a cúorbeteg, a magas vémyomásban

szenvedő

Vassné Balazs Györgyi: A médiából úgy értesült, hogy a megyében csak kétkőrhÍ'z marad

liíbon. Tud-e erről valamit a haziorvos.

Dr. Dóczv Mariann hríziorvos: Bíztosatő sem tud, csak azt, a:rttt kollégaktól hallott.

Pichler József poleármester: Itt szeretné megköszönni aháztorvos közreműködését a

Léftőhatár on belül elvé gzett feladataíért.
A beszámolóban is benne van, hogy a központi frités nem működik megfelelően.

Vassné Baljízs Györgvi: A varóban mindig nagyon hideg van. A fritéssel mátkezdeni kellene

valamit.

Pichler József poleármester: Az elmúlt fiítési idényben is megcsiná|tatta a hőfok szabílyozőt

és egyéb kisebb felújítasi munkákat.

Kökönyei Edit Ót ttitt beteg megkereste, és szeretné tudni, hogy a védőnő rendelési idő alatt

l"g*"'í'* t.'tózkodik-e a rendelőben. Ugyanis egyes betegeket zavat, ha idegen is van a

rende1őben.



Dr. Dóczy Mariann hríziorvos: Ha ez így van, meg fogja mondani a védőnőnek, hogy

rendelési idő utan jöjjön.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkul_ a hríziorvosi

táj ékoztatőt elfo gadta.

3. nap iren d : T áj ékoztatő S zentgál-Úrkút fo gász ati kor zet műkö dé s érő l.

Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőlás:

Pichler József polgrírmester: Az e\őteqesztésben szereplő financiális problémrík nem merültek

f.'/ kt'tt"l.'ő .*-'g"sáus kömyékén kezdi meg a közösségi hén és fogorvosi rendelőnél

a munkálatokat. Kéri a fogorvost' hogy vegye fel a kapcsolatot a kivitelezővel.

Dr Steinbach Andrea fogorvos: Mar felvette a kapcsolatot, de nem jutottak elöbbre. Tudja,

h"gfit k"11*" *ti r"ra"lőbe, mert Szentgálon is sok gond volt. Egy-két dolgot említ. Pl. a

u"''ely"' hulladék tarolása, száLlitása,mozgáskorlátozotta7<rava\ő tekintettel az

akadálymentesítés.

Rostási Mrária jegyző: A közösségi béaésfogorvosi rendelő építési engedélyezési eljáráshoz

k"p.."'ódó* 
'-^khatósági 

hozzájárutások alapjan íldtaazelső fokú építéshatóság;_{$:-

varos jegyzője _ kiadni az épttésiengedélyt. Szakhatóságként közreműködött pl az ANTSZ'
aki nyilvan nem adta volna hozzájaru|ását, ha gondot látott volna.

Lisztes Győző: Alátámasztjaajegyző általmondottakat, mivel a Mangan Kft is egy-két éwel

"riiattegy 
rendelőt alakított ki, és a terveket visszaadták, mert hiányos volt.

Dr. Steinbach Andrea fogorvos: Jó lenne ha minél előbb elkészülne azi$ fogowosi rendelő,

"kk"-" 
tÉ"i"*os is kültin helyiségben vizsgálhatná betegeit, és nem lenne gond, ha a védőnő

bemegy rendelési idő alatt.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazatta|, - ellenszavazatnéIkíJl _ a fogorvos

táj ékoztatőját elfo gadta.

4. napirend: J elzőrendszeres hazi segítségnyújtásra Társulási Megállapodás_tervezet.

Előadó : Pichler József polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:
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Lisztes Győző: Ú gy érzi ezt atémátmiír többször és hosszan átrágta a Testület, mivel
másodszor tárgyal1a. A véleménye nem változott,ő aztmondja ne Pápán vagy
Bakonypülö skén áIIomásozzon az autó, hanem mondj uk Urkúton.

Vassné Balrízs Györgyi: Az érdeklődöket hitelesen kell tájékoztatni, hogy nem orvos megy ki
hozzájuk, hanem ápoló vagy gondozó.

Lipp Józsefné: Végül is az egyedül é1ő, idős, beteg embereknek egyfajta biztonságot adhat ez

a jelző készülék. Ezért javasolja a tiársuláshoz való csatlakozást.

Pichler József polgármester: A Bakonypölöskei polgármester tájéko^atőt tartott a falu
érdeklődőinek, és ezt követően történtjelentkezés. Jelenleg 22 fő jelentkezett.

A Képviselőtesttilet 8 igen szavazatta|' 1 nem szavazaÍÍal (Vassné Balárzs Györgyi) azalábbi
hatfuozatothozta:

31 1200 6. NI.29.| ol<kt határ ozat

Úrkút Község Önkormany zata részt vesz a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtiísra Bakonypölöske Községi Önkormanyzat
gesztorságával létrehozott tarsulásban. A társulásban lévő
önkormány zatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2006.
évi működési költségekhez igénybe vehető normatívák
mértékéig jarulnak hozzá. Ezen felül a tarsulásban résztvevő
önkormany zatok a je|zőrendszeres hazi segítségnyujtás
működéséhezkiegészítősajátforrástnembiztositanak'

Az önkorm ény zat v áIlalj a a tarsul ás i me g ál l apodásban
meghatár ozott j o gokat és kötelezettségeket.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásríról szóló
megállapodás sző szerinti szövege e jegyzőkönyv melléklete.

A Képviselőtestület megbizza a polgármester a jelzőrendszeres

hazi segítségnyújtásról szóló megállapodás aláÍrásával.

Felelős: polgiírmester
Haüíridő: azonna|

5. napirend: _Szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról rendelet-tervezet.

Előadó : Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés. hozzászólás:
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Pichler Józsefné: Korábban arról volt szó, hogy a jelzőrendszeres hazi gondozásnál meg kell
határoznt a szociális rászorultságot is, vagyis a jövedelmi értékhatarokat.

Mádlné Sas Anikó: Meg kell adni azesélyt annak is' akinek esetleg magasabb a jövedelme,

hogy lehetősége legyen idős kora, vagy betegsége miatt a je|zőrendszeres héni gondozás

alka|mazásáta.

Rostási Mária jegyző: A szociális törvény jelzőtendszeresházi gondozásra vonatkozó részei

nem egyértelműek. Alaphelyzetben a szociális rászorultságot vizsgálni kell, van ahol meg van

határozvaa jövedelmi értékhatár is, azonban itt nincs. Ismerve a jelzőrendszeresházi
gondozásra vonatkozó előzetes felmérést, sok olyan jelentkező van, aki nyugdíja (övedelme)

alapjánnem vehetné igénybe a szolgáltatást, de egészségi állapota miatt szüksége lenne rá. A
másik variáciő,hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezókifizeti a teljes szolgáltatást.

Pichler József polgármester: Javasolja jövedelmi értéY'hatar meghatérozása nélkül elfogadni a

rendeletet, csak az orvosi igazolással.

Pichler Józsefné: Az átmeneti segély 17. $.-a teljesen új, ilyen még nem volt. Ezt alaposan

meg kell fontolni, hogy a visszafizetés megoldható_e.

Vassné Balázs Györgyi: Nagyon indokolt esetben kell alkalmazni a 17. s-t.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, - 1 nem szavazattal (Mádlné Sas Anikó) az alábbí

rendeletet hozta:

7/2006. (V[.5.) ÖkKt rendelet

A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról.

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

6. NAPIREND : A gyermekj óléti ellátásokÍól _ rendelet-te rvezet.

Előadó: Rostási Máría jegyző

(Írrísos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Rostási Mária jegyző: A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2006. december 31. napjával

megsztint' illetve átalakult' valamint jegyzői hatáskorbe keriilt, ezért ahelyi rendeletből

tcirölni kellett az eÍre vonatkozó részt.

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 9 igen szavazafra|' - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
rendeletet hozta:
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8/2006. ívII. 1.) ökkt rendelet

A gyermek jóléti ellátásokról szóló 412004. (IV.6.) rendelet
módosítiísa.

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

7. napirend: Vegyes ügyek.

a.) Teki páIyánat módosítása'

Pichler jÓzsef polgármester: A községrendezésiterv készítése céljábólteki támogatásra

patyt ott * önkormrány zat, és többször módosítani kellett a saját erőt, amire most is sor

került, mert a támogatasi arányhozkell viszonyítani a saját erőt is.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal. - ellenszavazatnélkíJl _ az aIábbi

hatÍrozatothozta;

32 t200 6. NL29.\ o|<kt határ ozat

A Képviselőtestület 3012006. (v '29.) szétmtÖtrt hatíxozatéú.

az a|ábbiak szerint módosítja:
a közsé g településrendezési terv telj e s költsé géből: 4 .3 92.000 . -

Ft az önkorményzat2006. évi költségvetésében 66.667 .'Ft-ot'
2OO7. évi költségvetésében 253.520.- Ft-ot, 2008. évi
költségvetésében I'436.613 .- Ft-ot (összesen: 1 .756. 800.- Ft-ot)

biztosít, mert a teki üímogatás2006. évben 100.000.- Ft',2007 '

évben 380.280.- Ft, 2008. évben 2.|54.920.- Ft. (összesen:

2.635.200.-Ft.).

Felelős: polgármester
Hatráridő: azowtal'

b. ) S zo 1 galmi j o g alapitásár ó1 Me gállap odás-tervezet

Előadó : Pichler József polgármester

(A Megállapodás-tervezetet minden képviselő előre megkapta')

Pichler József polearmester: A Mangan Kftigazgatója megküldte atewezetet, melyen csak az

"*'.g 'á't-ott 
a múltkorihoz képest, vagyis 1.500 e/Ft-ra csökkent, ahogy a képviselő

testiileti ülésen a szóbeli megállapodás megszületett'



Kérdés.hozzászőlás:

Vassné Baliízs Györgyi: A szá||itást hány méteren keresztül érinti a csatoménás, egyáItalán
zavarja-e?

Lisáes Győző: A csatomtuási munkálatok alatt az érokáső gép mellett elfér a száIlítő jáÍmíi'
eznem fog fennakadást jelenteni.

Vassné Baliízs Gvöreyi: A Megállapodásban kemény feltótelek vannak, de mivela Testület
ezekkela Mangán Kft ügyvezetőjével folytatott tárgyalás során nem foglalkozott igazábő|
c sak az ö s sze g gel' í gy j avaso lj a az Me gáll apo das aláír ását.

Lipp Józsefné: Ő is egyetért Vassnéval.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkiil az alábbi
hatfuozatothozta:

33/2006. (VI.29.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete a Mangán
Kft Úrkút tulajdonában lévő urkúti 0127ll és aza1kai 066 hrsz-
ok alatt nyilvríntartott ingatlanokon (összesen 3308 m2
teriileten) a szewryvizcsatomáaás miatti szolgalmi jog
b ej e gyzé s e ellenéb en _ a hatfu ozat me l l ékle tét kép ező
Me gállapodásban fo glaltak alapjám _ 1 . 5 00. 000. - Ft ö'ssze gű,

egyszeri kártalanítástfizet. A krírtalanítást a beruhánás
megvalósulása esetén, aztkövetően) az önkormanyzat adott évi
költségvetése terhére kell fizetni.
A szol galm i j o g alapítas áró l szó l ó Me gál l apo dás aláír ásér a
feljogosítja Pichler József polgármestert.

Felelős : polgrírmester
HatÁridő: azonnal

c.) INTERREG IIIB hitelfelvételi ügye.

Előadó : Pichler József polgiírmester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Pichler József polgiírmester: A 10 millió forintos ltttelt azértkell felvenni, mert a projekt
utófinanszírozott, és így aszámlákatnem lehet kiegyenlíteni. A 10 milliós hitel utan a kamat
Úrkút községnek 2006 éwe 31.700.- Ft,2007. éwe 43.760.-Ft.

KérdéshozzászóIás:

Lipp Józsefné: A pályázatokmeg vannak nyerve?



Pichler József poleiírmester: Igen és különböző költségek is vannak. Pl. közbeszerzés
költségei' a projekt felelős bére,ltazási költség, stb.

Kökönvei Edit: Az ó tészéről nem érthetők ezeka dolgok. Küldenek egy e-mailt és akkor az
önkormányzatoknak aú.kdrl tenni, amit diktalnak? A polgármesterek meggyőződtekarrőI,
hogy a hitelfelvétel sziikséges ,látták az eLszétmolást, a költségeket, vagyis pénzügyileg
teljesen szabályos a projekt?

Pichler József polgármester: Mindenről meggyőződtek a polgrírmesterek, a projekt
pénzügyileg jó, szabályos.

Vassné Balazs Györgyi: Mi történik akkor, ha az önkormányzat nem fogadja el?

Pichler József polgrírmester: I gazábőI nem tudja, de lehet hogy kizárjrík az úrkúti
önkormányzatot?

Rieger Tibor alpolgarmester: Itt kellett saját erőt biztosítania az önkormémyzatnak?

Rostási Máriajegyző: 2005 és 2006 évben 580-580 e/Ft volt asqáterő.Eztmrár ki is
egyenlítettük'

Pichler Józsefné: Nem egészen világos ezazegész hitelművelet, ha megszavazza, ahkor azért,

nehogy a községet kizat1ek a projektből.

Rieeer Tibor alpolgiírmester: Mi szerepel a projektbe?

Pichler József polgármester: Tér, játda, közösségi háaudvaÉnakparkosítása, Mester utcában
a Diófatól a Makk 7 -ig jénda kialakítás, csapadékví z elvezető arok a Beli előtt, óvoda udvar
alatti j átszőtér kialakítás.

Pichler Józsefné: Ezek tervek, mert most a tervezési időszak zqlik, ezt követően pedig majd a
kivitelezés történik, ha meglesz rá a saját erő és apályénat is sikeres lesz.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal' - ellenszavazatnéIkul - az a|ábbi
hatÍtrozatothozta:

3 4 t 2006. NI.29 .\ Ól<Kt batfu ozat

Úrkút Község Önkormanyzat Képviselőtesttilete az Interreg IIIB
Cadses Heritour projekt 10 millió forintos hitelfelvételéhez
tartoző kamatot 2006 évben 31.700.- Ft-ot a pénzmaradvány
terhére' 2007 évben43.760.- Ft-ot évi költségvetésében
biztosítja.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: azonnal



10

D.) Dél-Bakony Ku1turális Turisztikai és Kömyezetvédelmi Egyesülethezvalő csatlakozás

Előadó : Pichler József polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Pichler József polgrírmester: Az Egyesület a|apitőtagjai között fog szerepehi Úrkút kcizség is.

Vassné Balrázs Györgyi: Áttanulmanyoztaazalapitő okiratot. Széména sok nyitott kérdése

@furá1istevékenységkörébe,mitje1entakulturá1istevékenység
megóvása? Nem általanosságban kérdezi,h*.- konkrétan Úrkút községre vonatkozóan.

Pichler jÓzsef poleáÍmester: Ezek mind benn vannak azalapitő okir1lan. 
-De 

konkrétan

;.r."ti "'t, 
r'"gy .gy-"gy te'".xörben előadókat lehet hívni, ilyen a Kislőd Urkút közötti

bicikliút,abringafesáiválhozcsatLakozhatnránk.

Lipp Józsefné: Mi a bringafesztiváI.

Pichler józsef polgrírmester: A Kapolcsi napok alkalmából szewezíkkb 3 éve, és Úrkút is

érintve van.

Vassné Balazs Györgyi: Milyen pénzből fog majd működnt, gazdáIkodni az Egyesület?

Lipp Józsefné: Több üírsuláshoz csatlakozottatelepülés, atagdíjatmindenhova fizetni kell'

Mádlné Sas Anikó: Konkrétan mi azelőnye, ha csatlakozik Úrkút is.

Pichler József polgármester: Nagyobb számban jönnének a turisták'

Kökönvei Edit: Megint belépiink valahova' nem tudjuk mibe, de pét:z kell fizetni. Nem

tamogatja.

Lipp Józsefné: Azt sem tartjuk meg, amink megvan. Ilyen volt pl. a kulturhéz.Yanegy falu

-úie,'r1egytornacsamok,iornapatyu.Ezeklekellenekölteni. Az50elFt-bó1istudunk
valamint csináltatni. Ó sem támogatja'

A Képviselőtestület 7 nem 1 igen szavazattaL az aLábbihatfuozatothozta:

35/2006. íVI.29.) okKt határozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtesttilete nem

csatlakozik a Dél-Bakony Kulturális Turisáikai és

Környezetvédelmi Egyesülethez'

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
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d.) Pichler Józsefné: NemtájékoztattaaTestületet a polgármester a két ülés között

"eg"tt"rrőL. 
Ezért szeretné megkérdezni hogy á11 a településrendezési terv, miért á|| a

gűa^a közösségiház,miért nem megy az épitkezése, mi van a posta felújításával,

mi van a tornacsamokhoz vezető híd építésével, valamint az aIső óvodában a nem

megfelelő módon elkészített _ akadálymerrtesített - bejaróval?
Szennyvízcsatomázás tervei hogy állnak?

Pichler József polgármester: A településrendezési terv készítésével kapcsolatos tervezőí

'r"-ődé' ^Láírá"'á 
férutt. A közösségiház épitése júliusban a pincével, augusztus-szeptember

hónapban a külső tatarozássalfolytatódik' A tornacsamokhoz vezető híd felújításríról most

akaiatájékoztatnta TestÍiletet. A felújítási költségek 75 elFt. Az alsó óvodában jövő héten

lesz elkészíttetve a jeLzettbejráró. A posta felújításanak utánanéz.

A szennyví zcsatomatervei megvannak , a szolgalmi jogos megállapodáshíányzott,ha az

megvan' benyújtható.

Pichler Józsefné: Azok aváItoúatások, amelyelaől a Testület beszélt átvezetésre került a

terveken?

Pichler József polgáffiester: Tolmácsolta atewező felé.

Lipp Józsefiré: Jó lenne, ha meglehetne nézni a terveket beadás előtt.

Pichler József polgármester: Biáos, hogy megoldható.

Vassné Balazs Györgyi: Van az tjnkormányzatnaktöbb olyan elvégzendő feladata, ami már

hosszú ideje huzódik. Ilyen a csapadékvíz e|vezetés. Konkrétan a szomszédja, és az ő

tulajdonát}épező családi lakőházudvarába folyik a csapadékvizaCsárdahegyről, mertaz
árok pereme magasabban van' mint a telke. Ezze| feltétlentil kezdeni kell valamit.

Pichler József polgármester: A műszaki ügyintézővelegyütt meg fogiak nézní, és véleménye

szerint a magasabb résrt|e kell majd szedni.

Tobb targy nem volt, a polgármester azülést 20.00 órakor berekesáette.

Kmft.
'I\\

6L .+o-l' (q4'*- -
Rostrísi Maria

jegyzó


