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Közs égi Önkormőnyzat Képvis előtestiilete
8409 Úrkút Rúkőczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
Szdm: 161-11/2008.

JEGYZoKÖNYV

Késziilt: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete 2008. október 9.-én
(csütörtökön) du. 1 7. 00 őrai kezdettel meg tartott rendkíviili üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefiné alpolgármester

Farkas István,
Lipp Józsefiré,
Lisztes Győző,
ifi.obermayer Miklós,
Vas sné B alátzs Györgyi,
Zsebehány Károlyné
képviselők

Távolmaradását bei elentette : Dr. Dóczy Mariann, Ímri Zoltán, képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz:.Rostási Maria jegyző
1. napirendi pontnál Viranyi Epttészeti Stúdió Kft: Virányi István,

Pagony Kft: Vincze Attila

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította,hogy
azuléshatározatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 8

i gen s z av azattaI, - e 1 l enszav azat néIkil e 1 fo gadott.

NAPIREND: t.; urtrit Község Településrendezési tervének elfogadása.

E'lőadó: polgármester

2.)KEOP I .2.O l l I pály azathoz proj ektmenedzsment vezető
kiváIasztása.
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Előadó: polgármester

3.) KEOP l.2.0lIF páIytuathoz közbeszerzési tanácsadó
kiválasztása.

Előadó: polgármester

{.) Vegyes ügyek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

I.NAPIREND : Úrkut Község Településrendezési tervének elfogadása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Rieger Tibor polgármester: Az írásos előterjesztéshez csatolásra került A
településszerkezetiterv és annak leírása, rendelet-tewezeként a Helyi Építési
SzabáIyzat, mivel jogszabáIy úgy rendelkezik, hogy az AllarniFőépttészzárő-
véleményét a döntésre jogosult testtilettel ismertetni kell, ezért azis írásban) a
tervező váIaszaival egyiitt kikiildésre került a képviselőkrészére.Ezek alapján
kéri, akinek kérdés e, hozzászőlása van tegye meg.

Kérdés hozzászőlás:

Vassné Balázs Györgyi: Elhiszi, hogy a kifiiggesztés megtörtént, azonban
véleménye szerint a falu minden lakósát meg kellett volna szőIítani úgy, ahogy
azt az iskola teszi amikor minden postaládába bedob egy értesítést' hogy mikor
lesz vasgyűjtés.

Rieger Tibor polgármester: A településrendezési tervdokumentáció jogszabáIy
szerint kifiiggesáésre került, - ahogy azt az előterjesáésben is szerepel _ és
nyilatkozik anól is, hogy aközzététel időtartama alatt a tervdokumentációval
kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Vassné Balázs Györe.Yi: Véleményét fenntartja, minden postaládába kellett
volna tenni egy értesítést. További kérdése az,hogy az anyagba azt olvasta,
hogy UrkútrólKislődre, illetve Ajka-Csingeffe készül egy út. Erre nyomvonal
tervek vannak már?

Virányi István tervező: Tudomása szerint erre tervek még nincsenek.
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Yincze Atti|atervező; országosan elTe pénz nem lesz, így nem is lesz
megvalósíthatő. A megyei tervbe ez azút benn van, azonban az csak tájékodatő
jellegű.

Rieger Tibor polgármester: Az egyeúető tárgya\áson a Megyei Önkormányzat
képvis,elője ragaszko dotthozzá, hogy akét út, mivel a megyei tervben szerepel,
ezértÚrkút község rendezési tervében is szerepeltetni kell, annak ellenére, hogy
Úrkút szerette volna, hogy ez csak mint kiránduló és kerékpár tltkéntjelenjen
meg.

Farkas Istviín: Többször kérte, hogy aBányász otthon kerüljön ki a mtivi
értékek védelme a1ó1, ennek ellenére benn maradt. e'rrÉsz 7. $. (4) bekezdése
alap1 án kérd é s e az, ho gy a b ány a terül etén épül et az izemtechno 1 ó gi áho z
szükséges létesítmények kivételével nem építhetó, ez aü. jelenti, hogy ha pl. egy
gazdaságosabb irodaházat szeretne abányaépíteni akkor az|nemteheti meg ? A
te lj e s kö zműe 1 1 átotts ágho z a gáz is hozzéúartozik?

Yincze Attilatewezó: A településen különleges terület -bánya -ként ( Kü-B )
csak a mangániszap táro|ő területe szerepel, a mangán kiterméléstvégző terület
Gazdasági Ipari ( GiP ) teruletként van nyilvántartva, így az említett építési
korlátozás oda nem vonatkozik.

Virányi István tervező : A z oTÉK szerint telj es közművesitettségnek minősül ha
van közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia és vezetékes géz vagy
távhő), kozijzemiivővíz szolgáItatás,konjzemi szennyvíze|vezetés és -tisztítás,
és köáerületi nyílt Yagy zártrendszerú csapadékvíz-elvezetés együttes megléte.

Vassné Balázs Györgyi: Természetesnek tartja, hogy a teljes
közműellátottsághoz a gázisbozzátartozik, mert hosszutávon, és ahol a család
vidéken dolgozik, gazdaságos.

Farkas István: A telkeket majd el kell adni, azonban ha a teljes
közműellátottságot meg kell oldani, jóval drágábbak lesznek.

Rieger Tibor polgármester: Véleménye szerint a településrendezési tervbe amai
jogszabáIyoknak, a helyi igényeknek megfelelően készült. Tájékoztatja a
Képviselőtestületet, hogy előbb a településszerkezeti terv elfogadásáról
határozatot, majd aIúsz-ról a rendelet elfogadősé+rőIkell dönteni.

A Képviselőtestület7 igen szavazattal, 1 nem szavazafral az alábbi ltatározatot
i hozta:
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4512008. (X.9.) okKt határozat

Úrkút Kö zs é g Önkormány zati Képvis e 1 őte stii 1 ete

a Virányi Epítész StWió Kft és a Pagony Kft
JSZ: 1912006. számú terve aIapján Urkút
Község Településszerkezeti tervét és annak
leírását elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatéridő: folyamatos

A Képviselőtestület7 igenszavazattal, 1 nem szavazatta!,tatőzkodás nélkül az
alábbi rendeletet hozta:

1212008. (X.9.) ÖkKt rendelet

Úrkút helyi építési szabá|yzata

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

2. n a pi rend : KEOP 1 .2.0 l n páIy énathoz proj ektmenedzsme nt v ezető
kivátlasztása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Rieger Tibor polgármester: A szennyvizcsatornázással kapcsolatos páIyázathoz
a, Ú tv onal tervb en me ghatár ozottak alapj án októb er 1 5 . - i g kel l a
p roj ektmene dzsment v ezetőj ét kiv áIaszLani. E c é lra háro m a1 ariat érkezett,
közültik kell válasúaní, hogy után a szerződést is meg lehessen kötni.

Kérdés^ItozzászőIás:

Pichler Józsefné: A három ajánlatközött olyan nagy különbség nincs.

Vassné Balázs Györg.yi: Tulajdonképpen mit kell ennek avezetőnek tennie,
dolgoznia, hogy ennyi pénrt kaphat.

Rieger Tibor poleármester: Ami az előterjesztésben is szerepel tételes
felsorolásban.



obermayer Miklós: Aki most ki lesz választlta a képviselőtestület áItal, azlesz a
felelős mindenért?

Rieger Tibor polgármester: Tulajdonképpen igen, mert neki kell előkészíteni és
elvégezni apáIyazat II. fordulójáboz szÍ.ikséges feladatokat. A szerzódés 201O-ig
fog szólni.

Farkas István: Mit lehet tudni a három a3 ajánlatot adóról. Ismeri valaki őket?
Van referenciájuk? o egyedül a Beszt Kft-t ismeri, de tudja, hogy eléggé el van
havazva.

Rieger Tibqr polgármester: o még a Venturi Kft-ről hallotta, hogy régebben már
dolgoáak Urkúton is, és egy _ két környező településen.

Farkas István: Szennyvízberubázássalkapcsolatos tapaszta|ata is van a Venturi
Kft-nek?

Rieger Tibor polgármester: Tudomása szerint van ilyen fajtatapasztalatuk, és
nem beszélve arról, hogy a Venturi Kft adta a legelőnyösebb árajánlatot is,
ugyanis aztltvonaltervben az összegek is meg vannak határozva.

Pichler Józsefné: Akkor kizárásos alapon marad csak a Venturi Kft.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélktiI_
az alébbi határ ozatot hozta:

4612008. (X.9.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület Úrkút község
szenrtyv íze lv ezeté s és tisztításra b e adott KE oP -
1.2.0lIF páIyázatTámogatási szerződés 1. sz.
mellékletében _ Útvonalterv - meghatár ozottak
alapj án, a Proj ektmenedzsment fel á1 1 ít ásár a
beérkezett három db átrajánlat közül a Venturi
Kft Veszprémajánlatát_ bruttó 3.180.000._ ft -
fogadja el.
A szerződés megkötésére és aláirására
felhatalm azza Ríeger Tibor p o 1 gárme stert.

Felelős: polgármester
Határidó:2008. október 15. és folyamatos



3.napirend:_KEoP 1 .2.0l1F páIyázathoz közbeszerzésitanácsadó kiváLasilása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesaést a képviselők előre megkaptak.)

Rieger Tibor polgármester: E napirendi ponthoz is kiküldésre került aZ anyag)

holott már akkor felmerüLt aú", hogy az ijánlatot adók esetleg
felreórtelmezhették azt,hogy a közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatniuk,
csak az ajánlati dokumentáciőtkell elkészíteniük a II. fordulóra. E kérdés
isrtázásamegkezdődött, de a testületi ülés időpontjáignem fejeződött be, ezért
kéri a Testületet, hogy e napirendi pont tárgyalását a következő testületi ülésig _
halasszák el.

A Testület a polgármester javaslatát egyhangúlag _ 8 igen szavazatta\, -

el lenszav azat néIkil - e l fo gadta.

4. napirend: Vegyes ügyek.

Bejelentések:

Vassné Balázs Györgyi: Több váúasúőpolgár megkereste személyesen őt' járjon
közbe, hogy a Mester utcában sebességkorlátoző tábla kerüljön elhelyezésre,
ugyanis ott nagy a gyalogos forgalom, és a Kossuth utcától nincs is járda, úgy
hogy a gyalogosok is azísttesten kénytelenek közlekedni, és nagyon sok jármu
nem tartja be a megengedett sebességet, hanem annál többel megy.

ry
Farkas István: Véleménye szerint, aki most sem tartja be a megengedett
sebességet, az a\<kor sem fog|a betartani - sajnos - ha, sebességkorlátoző tábla
lesz kitéve.

Rieger Tibor polgármester: A Mester utca önkormányzaté,vtánanézmeg lehet-e
oldani, és milyen módon a sebességkorlatozást.

Vassné Ba1ázs Györgyi: Megint megkezdődött a kerti hulladékok égetése, amely
nagyon szemlyezi a levegőt. Több településen meg vanhatáronIa, hogy melyik
napon lehet égetni. Úrkúton is ki kellene jelölni egy napot.

Kérdés.hozzászőlás:
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LitpJózsefiré:Végülisfalunélőknekmegszokottakertihulladékégetése.

TöbbtÁrwnemvolt,apolgármesterazülést19.00órakorberekesztette.
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