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Jegvzőkönvv

Késziilt: Úrkút Közseg.Önkormá nyzatiKépviselőtestülete 2005.február 22.-énlkedden/Du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

Imri Zoltán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné,
Vassné Baléas Györgyi képviselők.

Rostási Mfuia jegyző

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az üléshatározatképes, mert a Testtilet 10 tagjából l B3.r.n rru''.-

Ezt követően ismertette az tilés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 9 igenszavazattal' - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

Napirend: 1 .) Mozgő Szakorvosi Szolgálatról'

Előadó: polgármester

2.) Vegyes ügyek.

a.) Polgármester bérének megállapítása.
: - b') Polgármester költségátalá;/ 

"i.garrupítása 
iránti kérelme.

: ) Faluház építési tervéinek bemuátása.
d.) Szennyvíz tisztító telep és szenrryvízcsatorna hálőzaÍtervei.

Napirend tárgya|ása:

1. napirend: Mozgó Szakorvosi Szolgálatról.

Előadó: Pichler József polgármester



: Az Ajkai Kőrhaz v é gezte a gyermek g y ő gy ászati terül eti el l átást

[.^*,Y:"'"':jr:*:::1l1:.qi'"iműködtetés a]i"|v z7oil.';;.p"á''.-1í* í:;áffia".|ill:rrtrgszunl.

[l'.':#"-'::*i*y^::::I^:'ti:*::ry via2",-,9*o,.*:anyzatok finanszír ozzák az Ajka-

::i:i: j::1"* j:::11l":::,::u9::ilyáklevelet:út":tt"r.a"'o*"""Jű;;#::,
melyben kérik ennek további ellátását is.
Mivel minimális pénzzel jár' az önkorm ányzat ezttudjavállalni.

Kér dés.hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal'- ellenszavazat nélkül _ az alábbibatározatothozta:

.Úr5tt Község Önkormányzataa továbbiakban is igényt tart _
heti egy alkalommal_ a aMagyar Imre Kórhá, .r.""."-o-
gyermekgy ő gy ászati el]átásra Úrkút községben.

Felelős: polgármester
Határidő: azowta|

2. napirend: Vegyes ügyek.

a.) Polgármester bérének megállapítása.

Előadó: Vassné Balázs Györgyi
ad hoc bizottság elnöke

V' o"slt" 'oatazs uYorqyt ad hoc bizottsáq el4öke;-Szóbeli tájékoztatőjában elmondja, hogy aKépviselőtestület a polgárme.t"' ill.t'n?nyét - ríltalában - áz ad,ottévi költséowpta.talában _ az adott évi költségvetés
elfo gadását követően határ ozza meg. Ezakkor elmaradt.

i*::lj1 n"o*;'1ry'gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szőlő 1994. évi LXIV.'.r. cvt L^.1 v.
ffi Íll''":LÍ1l5Í::Í:: j'n":*,*1"eT'''5jo:jtrL,,,l.tuporg,i.Á".i..itt.,^enyéta
:""'j::Í:i:*Ij".91]'*":őlsző'ő ti-oz 3lixxtrr T,i."e'yö; r,á#(ffi:iH::[::1'.J'
*::*$i:l11f1ull úaaar,1nel.l2005. január t. nffitóí i'i'oiiő.-;,;;:;alábbi

:;;;"*; uír!o7iÍ'^"r,

1'. OO0 -2999 lakosú település esetén
szorzószám
8,5-11,0."

A jogszabály alapján a-főállás polgármester illetmény ét297.5OO.- Ft és 385.000.- Ftlhó közöttlehet megállapítani. Jelenleg u potla.'n.ster illetménye 340.000.- Ft/hó.Javasolja a közalkalmazóttakfizetEsemeléséhez ulkaímaziodva, a7,5 %o-osemelést, ami365.500.- Ft/hó.
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Kérdés. hozzászólás:

Rieger Tibor: Ez nem gond, hogy most lesz megállapítva a polgármesteri illetmény? Ezaz
összeg benn van a költségvetésben?

Rostási Mária jegyző: A 2005. évi költségvetésben, külön megjelölésben szerepel a
polgármester illetménye, és a 385.000.- Ft-al lett tetvezve, ami azt jelenti, hogy a
polgármester jelenlegi bére a maximumig emelkedhetne.

Rieger Tibor: A polgármester bérét nem a költségvetés elfogadása előtt kellett volna
meghatározni?

Kökönyei Edit: Ő is erre gondolt:

Rostási Mária jegyző: Amíg nincs elfogadott költségvetés, addig nem lehet illetményt
emelni.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, I tartőzkodással, - ellenszavazat nélkül az alábbi
batározatothozta:

13/2005. (II.2il ÖkKt hattÍrozat

A Képviselőtestület Pichler József polgármester illetményét
2005. február 1. napjától kezdődően, havi 365.500.- Ft-ban
állapítja meg.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

b.) Polgármester költsé géttalány megállapítása iránti kérelme.

Előadó: Vassné Balázs Györgyi
Ad hoc bizottság Elnöke

Vassné Balázs Györg)zi ad hoc bizottság Elnöke: Pichler József polgármester kérelemmel
fordult a Képviselőtestület felé, hogy részéte kerüljtin megáIlapitásra illetményének 20 oÁ-a.

További szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a polgiírmesternek a polgármesteri tisztsége
ellátásával összeftiggő, á|tala előlegezett, számlávaligazo|t, szükséges költségét meg kell
téríteni.
A polgármesteft, választása szeint' fentiektől eltérően, költségátalány illeti meg. A
költségátalány mértéke _ a képviselőtestület döntése alapján _ a polgármester illetménye 20-
30 %o-ának megfelelő összeg.
Amennyiben a polgármester kéri a költsé!átalány megállapítását, úgy A polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szőló 1994. évi LXN. Törvény 18. $. (2) bekezdése
alapján meg kell adni. A Képviselőtestület csupán abban a kérdésben dönthet, hogy a
polgármesteri illetmény 20-30 Yo-aközötti összegben határoz. Ez a jelenlegi illetménye
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(365.500.- Ft) után 73.100-109'650..- Ft közötti összeg lehet. Ő javasolja az illetménye20 Y,-
ának megfelelő összeg 

' 
azaz 73.100.- Ft megállapítását.

Tájékoztatásul még elmondja' hogy amennyiben a Testület nem dönt e kérdésben, úgy a fent
hivatkozott törvény l8. $. (3) bekezdése alapjan,,HA a képviselő-testület bármely okból nem
hozhatérozatot' a polgármester a képviselőtestület ülésének napjától ahatározat
meghozata|áig a költségátal ánv Q) bekezdésében meghatározott minimális összege illeti meg,
vagyis a20 %o-nak megfelelő 73.100.- Ft.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület 8 igen szavazatta|, I tartőzkodással, - ellenszavazat nélkül az a|ábbi
batározatothozta:

14/2005. (11.22.) OkKt hatdrozat

A Képviselőtestület Pichler József polgármester kérelmére'
részéte A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
szőlő 1994. évi LXIV. Törvény 18. $.-a (2) bekezdésében
meghatározottak alapjan illetménye 20 oÁ-ának, vagyis 73.I00.-
Ft/hó költségáta|án1t áIlapít meg, 2005. február 23. napjátől'

Felelős: jegyző
Határidő: azowtal

c.) Faluház építési terveinek bemutatása'

Előadó: polgármester

Pichler József poleármester: A ,,Szaló-féle'' lakás és a,,magyar iskola'' épületének
áta|akitásáról szóló tervek elkészültek fa|uház elnevezéssel. A tervek itt vannak
megtekinthetők.

Kérdés. hozzászólás:

Kökönyei Edit: Nem érti, ezt a Testület már látta miért kell újra ezzel foglalkoznia.

Vassné Balázs Györgyi: A végleges tervet még nem |átta a Testület.
Kérdezi a polgármestert, hogy a fogorvos látta-e a tervet? Ugyanis ő tudja' mi szükséges egy
fogorvosi rendelő kialakításánál.

Pichler József poleármester: Mielőtt megterveztette a faluházat, amiben a fogorvos rendelő is
helyet kap megnézte a fogorvos, a végleges tervet még nem látta.

Rostási Mária jegvző: Az építési engedélyezési eljrárás során a szakhatóságoknak hozzákellett
járulni az épitési engedély kiadásához, eltltez nem volt szükség a fogorvos hozzé4árulára, mert
hatóság döntött.
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Imri Zoltán: Mivel ő a szomszédos lakás tulajdonosa kéri, hogy az építkezés folyaman - főleg
a tetőcsere alkalmával _ a kellő gondossággal legyen eljarva, nehogy az ő lakása esetleg
beázzon, vagy hasonló sérülést szenvedjen. Javasolja a padlástér leválasztását.

Pichler József polgármester: E gyetért, a padlástér az ővodÍútoz hasonlóan le lesz választva.

d. ) S ze nny v iztisztitő te l ep é s szewty v íz c s atorna háIő zat terve i.

Előadó: Pichler József polgiírmester

Kérdés.hozzászólás:

Rostási Maria jeeyző: A tervezési eljárástól kezdődően kérte és javasolta a polgármesternek,
hogy a Testületet tájékoztassa a folyamatban lévő munkálatokról, mivel a Hivatalban csak a
polgármester van kapcsolatban atewezővel. Most pedig ragaszkodotL a}thoz, hogy a tervezés
jelenlegi szakaszáig elkészült és jóváhagyott terveket az e|vi vízjogi engedél1t _ mind a
tisztítótelepre, mind a csatornázásra vonatkozőan - mutassa be a Képviselőtestületnek, és

nem utolsó sorban a lakosság tájékoztatása is szükséges.

Pichler József polgármester: Elkészíttett e akiválasztott tervezővel a szennyvíztelepre és a

falu csatornázásáta vonatkozó terveket' Kéri, tekintse meg a Testület.

Rieqer Tibor: A kameráztatás elkészült már?

Pichler József polgármester: Igen, elvégeztette ezt a munkát is, és az eredmény az volt, hogy
kb 10 Yo-banhasználható arégi rendszer. Ezen kívül az új tervek alapján a csatorna fővezeték
már jogszabályi elófuásnak megfelelően közterületen kap helyet, mivel magánterületen nem
mehet. Magánterületen csak ott megy, pl. a Árok utcában, ahol közterület nincs. Ó már
személyesen megkereste és nyilatkoztatta a tulajdonosokat is. Mindenki beleegyezett.

Rostási Mária jegyző: Ahol a csatorna magántulajdonban lévő ingatlanon megy, ott szolgalmi
jogot kell bejegyeztetni az ingatlannyilvantartásban, és a tulajdonosnak a hozzájarulástől
írásban, megfelelő alaki formában öntve, jogszabályszerűen nyilatkoznia kell.

Pichler József polgármester: o szóban kérte a beleegyezést.

Pichler Józsefné: A szóbeli beleegyezés semmi, aztbárm1kor visszavonbatja.Ezt írásban kell,
ahogy ajegyző is elmondta
Amennyiben a terveket jó1 értelmezi, akkor az az egész falura szól, holott már többször
elhangzott _ testületi ülésen is _ hogy, pl. a Honvéd utcában 1993. körül épület a
csatornahálózat, ami majdnem teljesen új, és a Kossuth utcában sem régi. Ennek ellenére itt is
új vezeték lett megtervezve?

Vassné Balázs Gyorgyi: Anól volt szó, amikor akameráztatást e|határozta a Testület, hogy
annak eredményeként fog visszatérni arra, hogy azegész faluban, vagy csak egy részében
lesz-e csatornázva' A kameráztatás eredményéről a Testülettájékoztatva nem lett, tehát
tudomása szerint döntés sem születhetett.

Pichler József polgármester: Pedig behozta az anyagot a testületi ülésre.



Lipp Józsefné: Neki is rémlik, hogy mondta a polgármester, hogy 10 % köriili a használható

csatorna.

I

Kökönyei Edit: A testületi ülésen ezÍLemvolt téma, dontés sem született róla'

Ki határozott úgy, hagy az egészfaluban lesz csatornázva'Ráadásul úgy' hogy a falu lakói

nem is tudnak róla.

Pichler Józsefné: Nemcsak a falu lakói, de a testtilet sem. Ennek kivitelezése nemcsak az

ö"k"-*á"y'"tnak, de a falu lakóinak is nagy terhet jelent._

Megint előjon az, ami már akorábbi testtiléii iiléseken is, hogy a po1gármester dönt utána a

Te stület csak rábólinthat, j óváhagyh atj a. aú"

Vassné Balázs Györgyi: Nem beszélve arról, hogy a falu ingatlanjainak 89 y:*rá kell hogy

kössön majd a csatfrára. Meg lettek már keresv e azíngatlantulajdonosok, hogy egyáltalán

vállalják-ei Főleg azok azingatlantulajdonosok, ahol már van szenn}ryízcatorna'

Lisztes Gyöző: A telepi utcák nagyon szúkek, gond volt már akorábbi közműveknél is' Pl' a

Jókai utcában már a gázvezetékeisem lehetett elhelyezni, mert ott volt a víz, atelefon és

szemben lévő Május\ tet gazvezetéke. Most meg ide tervezték még is a szennyvizcsatornéft?

Ezt nem érti.

Vassné Balázs Györgyi: A t ervező már végzettszámításokat, hogy ez kb mennyibe kerül

majd?

Pichler József polgármester: Neki vannak ilyen adatai. A csatornahá|őzat és a telep költsége

701 millió forint.

Rostási Mária jegyző: Röviden tájékoztatjaa Testületet, hogy a jelenleg érvényes

céltámogatási rendszer alapján u'bnkor-*yzat mind aszewtyviztisztitó telep építése, mind

a csatornah á|őzxépítése t up"sa'' pá|yázhat az á|Lamitámogatásra, m9lYnek1ámogatási

atánya50-50 x müatet beiuházasnál' Itt a pá|yázatbeadási határideje: április I-Ezen kívül a

Köráyezetvédelmi Alap, illetve a Területfejlesztési Tanácsnál is lehetett a korábbi években

páiytnni, azideiévre még e pályazatíkiírások nem ismertek.

Vassné Balázs Györeyi: Ha azösszköltségből levonja az ál]lami támogatást, úgy egy

ingatlanra 3 80 e/Ft jut . Ez rengeteg'

Kocsó Jánosné: A tervezővel |ettszetződés kötve?

Pichler József polgármester: Igen.

Kocsó Jánosné: Szeretné látni a szerződést'/Polgármester átadja neki tanulmányozásra'l

A szerződés 2. oldalán egyértelműen rögzítve van, hogy a tervek előzetes egyeztetése

szükséges többek közöttá Polgármesteri HivatallaL, azérintett szakhatóságokkal,

üzemeltetővel és a Megrendel6vel is. A Megrendelő pedig az Önkormányzat'

Pichler József poleármester: Volt is tervegyeztetés'
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Vassné Balázs Györgyi: Nem érti, ha ezek a tervek már augusztusban elkészültek, miért nem

kerültek be a Testület elé.
Emlékezteti a polgármestert, hogy neki a Testület nevében, annak döntései alapján kell
eljarnia és nem fordítva. A TestÍilet már többször kinyilvánitotta azt, hogy ne a polgármester

hozzona Testtilet nevében döntéseket, hanem megfelelően, korrekt módon legyenek a

képviselők tájékoztatva, hogy a hatáskörtikb e tartoző döntéseket meg tudjak hozni.

Felhívja a polgármester Íigyelmét artais, ha a továbbiakban nem az elmondottaknak

megfelelően jár el, úgy javasolni fogja a Testület feloszlatását.

Kocsó Jánosné: A falu lakosságát feltétlentil tájékoztatni kell a csatornázásról, akár falugyűlés
formájában is.

Pichler Józsefné: A csatorna-hálózat kame rántatásánakeredményét is ismerve, meg kellene
nézni azt,hogy lehet-e szakaszolni a tervek alapjána kivitelezést. ott megcsináltatni a

csatornát ahol még nincs _ Sport u' Rákóczi u., stb. _

Pichler József polgármester: Felveszi a kapcsolatot a tervezővel és megkérdezi, mit lehet

csinálni az elhangzoltakkal kapcsolatban és testületi ülésen vissza kell rá tarni.

Több tárgy nem volt, a polgiírmester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

Kmft.

T;,*x,}a^-
jegyző


