
I

Kö zs égi Ön kormúnyzat Képvis előtesíiil ete
8409 Úrkút Rdkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
Szúm:130-11/2009.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete 2009. augusztus 31.-
én (hétfőn) du. 17.00 őrai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann
Imri Zoltán
Farkas István
Lipp Józsefné
Lisztes Győző,
Vassné Balázs Györgyi
Zsebehéav Károlyné
képvise1ők

Távolmaradását beielentette: obermayer Miklós képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Véghelyi Gábor Beszt Kft Veszprém

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megáll apította,hogy
azuléshatározatképes, mert a Testület 10 tagjábóI9 főjelen Van. 

_

Ezt követően ismertette azülés napirendjét' melyet a Testület egyhangúlag - 8
igen szavazattaI, - ellenszavazatnélkül - elfogadott.

Napirend: 1.) KEOP -7 .l.2.0-2008-0069 azonosító száműÚrkút község
szennyvízelvezetésénekésszennyviztisztitásánakkiépítése
című projekt II. fordutój ánakelőkészítése.

Előadó: fueger Tibor polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1 .) KEOP -7 .1.2.0-2008_0069 azonosítő számu Úrkút község
s zenny v íze l v e z et é s é n ek é s szenny v ízti sztitás ának ki ép ít é s e
című projekt II. fordulój ának előkészítése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Testületet,
hogy a szennyvízcsatornázássalkapcsolatosan a z. forduló s pályázat
előkészitéséhez a saját részbiztosítása érdekében létre kell hozni a viziközmu
társulatot. A társulat Iétrehozása érdekében több feladatot kell megbeszólni. Első
lépésben a falu lakosságát tájékoztatni kell a szennyv ízberuházasrot. Ennek
érdekében a projekt menedzsment egy tájékoztatót készített az önko rmányzat
nevében, eá minclen ingatlantulajdonos megkapta. Minden ingat1antulajdonos
megkapta az értesítést a lakossági forum időpontjáról is.
Mivel tájékozÍató jelleggel az esti lakossági fórumon az ingatlantu1ajdonosokat
arról is tá1ékoztaÍni kell, hogy mennyi lesz azegy érdekettsegi 

"gyróg 
utáni

hozzájárulás, ezt most a testületi ülésen véglegese n tisztázni kell.
A projektmenedzsment számításai alap1án a p,áIyázat 85 oÁ-osan lesz
támogatott. Ehhez a 15 oÁ-os saját erőt biilosíta"ni kell. Nem lehet csak a
különbözetteI számolni, mert a létrejöv ő viziközmű társulatnak működési
kiadásai is lesznek' Azokban azutcákban, ahol 200-as vagy ennél nagyobb KG
PVC csővel készült szennyvízcsatorna van' illetve a Honvéd utcában (1993-as
építésű) a 200-as AC szennyvízcsatolTla nem kerülnek felhagyásra, itt csak
kisebb rekontstrukciók szükségesek, így az ottlakó ingauu''Iutu;aonosoknak
csak a tisztítőteleP, dközponti szennyvízátemelő, a fivezeték ( az első
bekötésig ) és a többi közös költség ( mérnök , projektmenedzsment, kötelező
tartalékkeret, stb. ) költségeihez kell hozzájárulniut.
A jelen értéken számÍtott össz berubázásiköltség nettó 61l.746.460.- Ft.
ApáIyázatban706ingatlannaltörtént a számolas.a 706ingatlanból 7Iingatlan
tulaj donosai fizetnének kevesebbet.
Ez alapján javasolja érdekeltségi egységenként, vagyis lakóegységenként, i1letve
váIlalkozásonként a 190.000.- Ft-ot, és ahol -.g..rá.ud u .ruió*í, ott 120.000.-
Ft-ot frzetni.

Kérdés,hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Nyilván ez azösszeg ha 5 vagy 8 éves hiteltörlesztéssel veszi
fel az ingatlantulajdonos, akkor a kamatokkal ernelt összeg kb 40-50 e/Ft-al tcibb
lesz' Nem érti miért kenilt elvetésre azLtp. Szentgálo n a
szennyvízcsatomázásnáI eznagyonbejött, szinte mindenki élt vele, az áIlami
támogatás miatt.



Lipp Józsefné: A korábbi képviselőtestület is azt az álláspontot képviselte' hogy
nem lehet a lakosság ot 2OO e/Ft-nál magasabb hozzájáruiással m"!t"rhe Ini. Ez
így véleménye szerint a l90 illetve a I2O eFt-al elfogadható.

Rieger Tibor polgármester: AzLtp sem került elvetésre, de erről a viziközmíi
társulat dönt majd.

Rostási Mária jegyző: Véghelyi Gábortól kérd,ezi,hogy a II. fordulós
pályázathoz az önerő biztosításáról kinek kell döntenie. Azönkormányzatnak
véleménye szerint nem' mivel nem is á1l rendelkezésére a nettó 612 mílliő
forintnak a 75 %o-a. Így csak aviziközmű társulat jöhet szőba.

Véghel}'ei Gábor proiektmenedzsment vezetője: JőIIátja a jegyző, nem az
önkormányzatnakkell biztosítani az önerőt hanem aviz]közmű társulatnak kell
a hitel- igérvényt megkérni e. Ezért vált sürgőssé a társulat létrehozása.

Rostási Mária jegyző: Nem Szorosan az érdekeltségi hozzájáruláshoz
kap c s o 1 ó dik, de a szennyv ízcsatomázáshoz i gen, 

"rért 
e lmond.i a, ho gy a

Közbeszerzési szakértővel megkötött szerződésben többek kizóttsierep"l az is,
hogy az önkormányzatKözbeszerzési SzabáIyzatát azérvényes jogszabá1yoknak
megfelelően elkészítik. Ezt már többs zör szóvá is tette, foleg az"i{a rovidsége
miatt, azonbana módosítás még nem készült el. Kéri Végr'.rvi Gábor
közreműködését, hogy a szabáIyzat minéI előbb elkészüljön.

Vé ghe l}ii Gáb or : IJ tána fo g nézni, b eszéI a ko zb e szer zé si szakértőve l.

Rieger Tibor polgármester: Emlékeztetőül még elmondja, hogy aviz1közmú
társulat által megállapított érdekeltsé gihozzajárulást csökkenteni lehet, azonban
emelni nem.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazaÍtal, _ ellen szavazatnélkül _
az alábbi határ ozatot hozta:

Úrkút Község Önkormán yzatiKépviselőtestülete Úrkút
k ö z s é g szer'rty v íze lve z e t é s én ek é s s zenny v ízti s zÍitás ának
kiépítése tárgyu projekt megvalós ításához egy lakóegységre
jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét 190.000 Ft-bán,
azokb an az utc ákban, aho l a SZennyV ízc s atorna m e gt ar1h at ó
ott az egy lakóegységre jutó órdekeltségi hozzájárulást
1 20. 000. - Ft-ban j avasolj a megállap ítani. Egy lakóegység
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alatt_tailön-külön - egy onálló lakás, egy beépíthető építési
telek, egy vállalkozás értendő.

Felelős : polgrírmester
Határidő: 2009. október 15.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 17.5o órakor berekesztette.

kmft.t-l
Reiger Tibor
polgármester

r(q9. vL '\6*. -Rostási Mária
jegyző


