
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
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Szám:32-5 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. április  29-én            
                (hétfőn)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Nagy Szabina  képviselő
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő
                         

Tanácskozási joggal megjelent és részt vesz: Rostási Mária jegyző

Meghívottak és megjelentek: ---
                                                                  
Távolmaradását bejelentette  Farkas István képviselő   és                                         
Kardos Antalné Német Nemzetiségi Önkormányzat    Elnöke                                       

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület  7 tagjából 6 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 6  igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:

1) Úrkút Községi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének 
végrehajtása -  rendelet-tervezet.                    

Előadó: polgármester

a) Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: polgármester
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2) Úrkút Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata, és új megalkotása - rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

 

3) A Polgármesteri Hivatal elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló.

Előadó: jegyző

4) Úrkút  Község  Önkormányzat  középtávú  Sportfejlesztési
koncepciójának elfogadása.

Előadó: polgármester

5) „Az  egyes  önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési
támogatás” tárgyú BM pályázat. 

Előadó: polgármester

6) Az Ajka Rendőrkapitányság kinevezni  kívánt  vezetője  személyének
véleményezése.

Előadó: polgármester

7) Vegyes ügyek.

a) Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvodai nyári zárva tartása. 

Előadó: polgármester

b) Polgármester  2013.  évi  szabadságolási  ütemtervének
jóváhagyása.

Előadó: alpolgármester

c) Vörös Zoltán Károly úrkúti lakós kérelme.

Előadó: polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:
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a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

Előadó: polgármester

(Az írásos beszámolót a Képviselő-testület előre, írásban megkapta.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a pol-
gármesteri beszámoló elfogadta.

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

. 
                        Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat 
nélkül – elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.Napirend: Úrkút Községi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének végrehajtása - 
                     rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

 (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő:  Mind a Pénzügyi Bizottság, mnd az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta  és  elfogadta  a  2012  évi  zárszámadásról  szóló  rendelet-tervezetet.
Véleménye  szerint  a  Képviselő-testület  takarékosan  gazdálkodott,  a  költségvetés
végrehajtása megfelelő ütemben történt.

Lisztes  Győző  képviselő: Több  olyan  feladat  is  volt  tervezve  a  2012  évi
költségvetésben, melynek végrehajtása elmaradt. Ilyen pl.a Polgármesteri Hivatalban
a villanyvezeték felújítása is.

Pichler Józsefné képviselő: A Hivatal villanyvezeték felújítása már több éve szerepel
a költségvetésben, és sem 2011-ben, sem 2012-ben nem lett elvégezve e feladat.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az idei – 2013-as – év költségvetésében szerepel, és
már árajánlatokat is kért, hogy a munkálatok megfelelő időben elkezdődhessenek.
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Lisztes Győző képviselő: A Bevételeknél  a nagy beruházásokhoz kapcsolódóan az
áfa visszaigénylésnél nincs teljesített bevétel. Miért?

Rostási Mária jegyző: A beruházások I. fordulós áfá-ja csak akkor lehetett jogszerűen
vissza igényelni, ha a II. fordulóra beadott pályázat sikeres volt és megkezdődött a
beruházás. Ugyan mindkét beruházás megkezdődött, de egyik sem fejeződött be az
elmúlt évben, és a kivitelezők részéről  a számlázás is év vége felé történt, így az áfa
visszaigénylés is áthúzódott az idei évre.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete    
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló.

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

a) Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    17 /2013. (IV.29.) önkormányzati határozata    

                                           2012 évi belső ellenőrzési beszámoló.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. 
évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.Napirend:  Úrkút Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata, és új megalkotása - rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:
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Pichler  Józsefné  képviselő:  Ezt  a  rendelet-tervezetet  is  megtárgyalta  mindkét
Bizottság.  Elmondja,  hogy az önkormányzat  Szervezeti  és Működési  Szabályzata
terjedelemre  is  nagy  anyag,  így  tanulmányozása  gondos  odafigyelést  jelent.  A
Bizottsági  ülések  előtt  többször  áttanulmányozta  mind  az  előterjesztést,  mind  a
hozzá tartozó jogi anyagot, de mivel nem jogász, az Ügyrendi Bizottság is a jegyző
jogismeretére  hagyatkozik.  Személyes  véleménye  az,  hogy  az  SZMSZ  jól
előkészített, érthető módon fogalmaz, a maga részéről elfogadásra javasolja.

Nagy  Szabina  képviselő: Egyetért  képviselő-társával,  ő  is  áttanulmányozta  és
javasolja elfogadásra.

Dr.  Dóczy  Mariann  képviselő:  Elmondja,  hogy  néha  úgy  érzi,  hogy a  bürokrácia
mindenhol túlteng. Rengeteg a papír, az ember alig ismeri ki magát. A képviselő-
testületi  anyag  is  olyan  nagy  terjedelmű,  hogy  sok  idő  és  energia  kell  az
áttanulmányozáshoz.

Somogyi Imréné alpolgármester: Egyetért dr. Dóczy Mariannal.

Rostási Mária jegyző:  Mind ő, mind a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői egy-egy
testületi  anyag előkészítésénél igyekeznek mindent számba venni, leírni,  mivel az
írásbeliség  elsőbbséget  élvez  a  testületi   előterjesztések  területén.  De  hogy  ne
legyen  „sok  papír”,  CD-n  vagy  e-mailban  is   elküldhető  az  anyag  a  képviselő
számára.  Elmondja, hogy az előterjesztések elkészítésekor számára az a döntő,
hogy a képviselők részére minden olyan tény, adat rendelkezésre álljon, ami alapján
döntését  meg tudja hozni.  Ez néhány előterjesztésnél  biztos,  hogy terjedelemben
egy  oldalnál  több,  de  mindig   a  lényegre  szorítkozik.  A  továbbiakban  felhívja  a
képviselők figyelmét az összeférhetetlenségi, a döntéshozatali  eljárásra.

Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye  szerint  az  Önkormányzat  Szervezeti  és
Működési Szabályzata tartalmazza mindazokat az eljárásokat, amelyeket az SZMSZ-
ben kellett rögzíteni, javasolja az elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10 /2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete    
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata.

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

3.Napirend: A Polgármesteri Hivatal elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló.

                     Előadó: jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:
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Pichler Józsefné képviselő:  A Polgármesteri  Hivatal  munkája nagyon sokrétű még
mindig, függetlenül a járások megalakulásától. Az összegzésben azt írta a jegyző,
hogy  kevés  a  hivatali  létszám.  Ezt  elhiszi.  Most  a  járásnak  átadott  ügyintéző
munkáját ki végzi?

Rostási Mária jegyző: A járásnak átadott ügyintéző feladatait megosztotta az adós,
az igazgatási ügyintéző és a jegyző között. Elmondja, hogy a környező települések
közül az elmúlt években is Úrkúton volt a legkisebb a hivatali létszám, ebben jelenleg
sincs  változás.  Mindannyian  nagyon  le  vannak  terhelve.  Az  átalakuló,  átalakult
államigazgatás,  a  járások  kialakítása,  az  általános  iskola  állami  fenntartásba
kerülése  az  elmúlt  év  őszétől  napjainkig  még  mindig  sok  feladatot  adnak  mind
pénzügyi területen, mind az egyéb államigazgatásban. A köztisztviselők illetménye
jelenleg  nincs  összhangban  az  elvégzendő  feladatokkal.  Úgy  érzik,  munkájukat,
illetve  munkájukkal  kapcsolatos  erőfeszítéseiket  nem  igazán  ismerik  el.  Korábbi
években volt jutalmazási lehetőség, ami az utóbbi években teljesen megszűnt, holott
a pénzügyi helyzet ezt igén még talán lehetővé tette volna.

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  A  jegyző  által  elmondottakkal  teljes  egészében
egyetért,  módot  kell  találni  arra,  hogy  a  plussz  munkát  valamilyen  formában  az
önkormányzat elismerje.

Pichler Józsefné képviselő:  Jó lett volna, ha a járási hivatal  nem vitte volna el az
igazgatási  ügyintézőt,  mert  akkor  most  nem  lenne  ekkora  a  leterheltségük  az
ügyintézőknek.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    18 /2013. (IV.29.) önkormányzati határozata    

                                           Polgármesteri Hivatal 2012 évi munkájáról beszámoló.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 2012 . évi munkájáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző

4.Napirend: Úrkút Község Önkormányzat középtávú Sportfejlesztési koncepciójának
elfogadása.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    19 /2013. (IV.29.) önkormányzati határozata    

                                          Közép-távú Sportfejlesztési Koncepciója 

Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  -   e
határozat mellékletét képező -

Úrkút  Község  Önkormányzat  Sportfejlesztési
Koncepcióját 2013-2017 évre vonatkozóan 

változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (IV.29) önkormányzati határozata
a Sportcsarnok felújítási (hasznosítási) programja.

Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  -   e
határozat mellékletét képező -

a Sportcsarnok felújítás és hasznosítási   programját
2013-2017 évre vonatkozóan

változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5.Napirend:  Az  egyes  önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési
támogatás” tárgyú BM pályázat. 

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: Nagyon jó lenne, ha ez a pályázat sikeres lenne,mivel a
Sportcsarnok olyan lelakott állapotban van, hogy annak  felújítása esedékessé vált
már,  azonban  az  önkormányzat  saját  erejéből  ezt  vállalni  nem  tudja,  mivel  a
szennyvízcsatornázás utáni út,  járda felújításra  minden pénzre szüksége lesz az
önkormányzatnak.
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A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (IV.29) önkormányzati határozata
a Sportcsarnok felújítására pályázat 

Úrkút  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy
„az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támoga-
tás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013. (III. 29.) BM
rendelet (továbbiakban: Rendelet) keretében pályázatot kíván benyújta-
ni az úrkúti sportcsarnok  felújítására, az épület kommunikációs és
építésügyi akadálymentesítésére .

Képviselő-testület a  bruttó 18.164.374,- Ft összköltségű beruházás-
hoz a pályázat keretében bruttó 18.164.374,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást igényel a Rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja
alapján.

Képviselő-testület 

a) vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása során
az építéssel járó fejlesztési célok tekintetében kapott támogatás legalább 5
%-át közfoglalkoztatottak alkalmazására fordítja, és  a közfoglalkoztatottak 
tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes – Ajkai – Járási Hivatal mun-
kaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.

b)  vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruhá-
zás megvalósításától  számított  5 évig az eredeti  rendeltetésének
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok be-
tartásával – hasznosítja.

c)  nyilatkozza, hogy a Rendeletben  rögzített célok tekintetében az európai 
unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban 
nem részesült.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. május 2.

A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2013. (IV.29) önkormányzati határozata 
 sportra fordítandó összegről.

8



Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013 évi  költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15) 
önkormányzati rendeletében a Máshova nem sorolható egyéb 
sporttevékenység és támogatás szakfeladaton 2.300.000.- Ft-ot, 
a Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése szakfeladaton  
a sportcsarnok működtetésére 4.524.000.- Ft-ot, valamint az 
Úrkút SK részére   térítésmentes csarnok használatot biztosít 
595.000 .-FT-. erejéig. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

6.napirend:  Az  Ajkai  Rendőrkapitányság  kinevezni  kívánt  vezetője  személyének
véleményezése.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy az Ajkai Rendőrkapitányság kinevezni
kívánt  vezetője  sorra  látogatta  az  Ajkai  Rendőrkapitánysághoz  tartozó
önkormányzatok polgármestereit, így hozzá is eljött egy bemutatkozó beszélgetésre,
valamint az elmúlt napokban a megyei rendőrfőkapitány kíséretében is itt voltak.

Pichler Józsefné képviselő: A korábbi rendőrségi felmérés is szóba került?

Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondta a Rendőrségnek is, amit képviselő-testületi
ülésen is elmondott, hogy ő az interneten leadott felmérésben nem értékelte 3-asnál
rosszabbra a rendőrségi munkát. 

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Mi is volt pontosan ez a felmérés?

Fülöp  Zoltánné  polgármester: A  polgármesterektől  kérte  a  Belügyminisztérium
ennek   a  felmérésnek  az  elvégzését,  amely  a  rendőrség,  a  körzeti  megbízott
munkájával,  a  település  közbiztonságával  kapcsolatos.  Sajnálatos  módon   olyan
rossz eredményt hozott az úrkúti mind országosan, mind a megyében, hogy ezért az
Ajkai  Rendőrkapitányságnak  külön  Intézkedési  tervet  kellett  készítenie  Úrkútra
vonatkozóan,  a közbiztonság megerősítése érdekében, és ezért van  hetente több
rendőrségi  járőr,  több  közúti  és  egyéb  ellenőrzés.  Reményét  fejezte  ki,  hogy  a
következő felméréskor ez korrigálható lesz.

A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (IV.29) önkormányzati határozata
Ajkai Rendőrkapitányság kinevezni kívánt vezetője
személyének véleményezése.
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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Szoboszlai  Tibor  r.  alezredes  kinevezését  az  Ajkai
Rendőrkapitányság vezetőjévé. 

Felelős:  polgármester
Határidő: azonnal

7.Napirend: Vegyes ügyek.

a) Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvodai nyári zárva tartása. 

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Lisztes Győző képviselő: Az óvoda nyári zárva tartási idejéről a szülők tájékoztatva
lettek?

Rostási  Mária  jegyző:  Az  óvodavezető  tájékoztatása  alapján  az  óvodában  lévő
faliújságon keresztül a tájékoztatást megkapták a szülők, és senki nem szólt ellene.

A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (IV.29) önkormányzati határozata
Óvoda nyári zárva tartása. 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti 
Napközi Otthonos  Óvoda nyári zárva tartásának rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:
Az óvoda 2013. július 1.-től - 2013. augusztus 4.-ig a nyári 
karbantartási munkák miatt zárva tart.

                               Határidő: értelem szerint
                               Felelős: Karisztl Jánosné óvodavezető

b)Polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

   Előadó: alpolgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
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A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (IV.29) önkormányzati határozata

                                a polgármesteri szabadság kiadásáról..

A képviselő-testület Fülöp Zoltánné polgármester 2013 évi            
szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés 
alapján az 1. melléklet szerinti szabadságolási
ütemterv szerint jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint
Felelős:  alpolgármester 

c) Vörös Zoltán Károly úrkúti lakós kérelme.

      Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: Ez az a terület, mely a telekalakítás részét fogja képezni.
Jelenleg hogy áll a telekalakítás, amely több mint két éve elkezdődött.

Rostási  Mária jegyző: Az önkormányzat  által  megvásárolt  519 hrsz-ú magán utat
kellett  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Közlekedési  Felügyelőségénél
átminősíttetni. Ezt az eljárást akkor tudta elkezdeni, amikor kézhez kapta a jelzett út
közvilágításának mérési jegyzőkönyvét is, vagyis március 28.-án. Elmondja, hogy a
Közlekedési Felügyelőség abszolút segítőkész volt a  gyors ügyintézés érdekében.
Az átminősítésről szóló jogerős határozat április 24.-i dátummal kiadásra került. Ezt
követően kérelmet kell  benyújtani  az Ajkai  Földhivatalhoz, hogy az 519 hrsz-u ut
közútként  kerüljön  bejegyzésre,  és  a  bejegyzés  után  kerül  sor  a  telekalakítás
földhivatali bejegyzésére.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az eljárás befejezéséig is javasolja kérelmező részére
a kért terület bérbeadását.

A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013. (IV.29) önkormányzati határozata
Vörös Zoltán kérelme, beépítetlen terület bérlésére

Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  517/46.  hrsz.-ú  ingatlant
hasznosításra  térítésmentesen  használatba  adja  Vörös  Zoltán
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Károly  Úrkút,  Hősök u.  51.sz.  alatti  lakos részére mindaddig,
míg  a  területet  az  önkormányzat  más  célra  nem  kívánja
használni, igénybe venni.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:  azonnal

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN:

a) Képviselői interpellációk, kérdések.

Lisztes Győző képviselő: A szennyvízcsatornázással kapcsolatosan kérdése, hogy a 
lefektetett csöveket, illetve azok megfelelő befedését, takarását ki kíséri figyelemmel,
ki veszi át. Mivel történik a takarás. Homokkal?

Fülöp Zoltánné polgármester: Hetente – általában szerdai napokon -  jön a mérnök, 
aki ellenőrzi ezeket a munkálatokat. Amikor nincs itt a műszaki ellenőr,  akkor a 
betakarás előtti állapotot lefényképezi a kivitelező.
Tudomása szerint a takarás porhanyos állagú földdel történik. De erre a műszaki 
ellenőr  jobban tud válaszolni. Ezért is tartotta megfelelőnek a  jegyző arra irányuló 
javaslatát, hogy mind a képviselő-testület felé, mind a lakosság felé hangozzék el 
egy beszámoló a csatornázás jelenlegi állásáról.

Lisztes Győző képviselő: Az új szennyvíztisztító telep építésével mi van?

Fülöp Zoltánné polgármester:  A telep építését jövő héten megkezdi a kivitelező.

Pichler Józsefné képviselő: Eredetileg úgy volt, hogy első lépésként a telepet építik 
meg, majd a csatorna kivitelezését a falu alsó részében kezdik meg, és így a rákötés
folyamatos lesz. Ehhez képest a telep építéséhez még hozzá sem kezdtek.

Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy amint azt a polgármesteri 
tájékoztatóban is írta, a villamos energia ellátás miatt gondok adódtak, ezért 
kezdődhet csak most telep építése.

Liszes Győző képviselő: A falu lakosságának az lesz a rossz, ha augusztusban nem 
lehet rákötni még a csatornára, ugyanis mindenki arra számít, hogy az idén ez 
megvalósítható.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülés berekesztette.

kmft.

           Fülöp Zoltánné                                                   Rostási Mária
           polgármester                                                          jegyző
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