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Kii zs ég i Ö n ko rmúny zat Képvis előt e stiilete
8409 Úrkút Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szúm:13-15 /2009.

JEGYZÓKÖNYv
Készült : Úrkút Közsé g Önkormán y zatiKépvis előtestülete 2009.november
24.-én(kedden) du. 1 7.00 őraikezdettel megtartott rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Dr.Í)őcry Mariann
Farkas István
Imri Zoltán,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Zsebehézy Károlyné
Vassné Balé.zs Györgyi
képviselők

Távolmaradását beielentették, Ifi .obermayer Miklós képviselő
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megielenteket és megállapította, hogy
azi\ésbatározatképes, mert a Testület 10 tagiából 9 f(' jelen van.
Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúLag-9
i

gen s zav azattal, -

e

1 1

en szav

azat

nélkil e

1

fo

gadott.

2009.III. negyedévi költségar őI szőIő táj éko ztatő .

NAPIREND: 1 .) Úrkút Község Önkormányzat
v eté s ének v

é

grehaj

t

ás

Előadó: Riegr Tibor polgármester
2

)

Ú rkift Közs ég Önkormán y zat 2009. évi kö1tsé gveté si
rendel etének módo sítása - rendele t-terv ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
3.) Úrkút Község Önkormányzat2}I}. évi költségvetési

koncepciója.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpály ázatok

elbírálása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
5.) Vegyes ügyek.

a.

b.

) S zennyv izc satoma háIőzat kivitel i terv terve zőj ének
kiválasztása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

)Ivóvízh áIőzat üzeme ltet és éhez kap c s o
felújítása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

1

ó d

ő klőr oző

c.) Belső el\enőrzési ütemterve 2010 évre
Előadó: Rostási Mária jegyző
d. ) S

zennyv ízc satornázás i

b

eruh ázás saj át

r é

sz biüos ítás a

miatti viziközmu hitelre kezességv áLIaLás.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáLrőL.
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott eI.

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

l.napirend

:

Úrkút Község onkorm ányzat 2009 .III. negyedévi költség_
vetésének végrehajt ásérőI szőIő tájékoúatő'
Előadó: Rieger Tibor polgármester

előre megkapták')
1Írásos előterjesztést a képviselők

Kérdés^hozzászőIás:

kiadásoknál a
Pichler Józsefné: Örvendetesnek tartja azt,hogy a Felhalmozási
eléri a 100 %-ot. Kérdéskéntteszi fe1, hogy a
@
j
a kózc élű
kazséggazdálko dás i szakfel adaton a szemé lyi uttatás okn áI
foglailáztatásnál túlteljesítésmutatk oz\k. Ez miért van igy?
évi költségvetés
Rostási Mária jeeyző: A következő napirendi pont a2009.
konigálv a |esz'

-ód"'ítá.q

"h"

ffi

nélkül_
A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat
az a\ábbi határ ozatot hozta

:

57 12009 . (XI.24.\

ökkt határozat

g Önkorm ány zati Képvi s e őte stület az
Önkormány iat 2009. III. negyedévi költségvetését
I87 267 e/Ft telj esített bevétellel
I58.l47 efft teljesített kiadással

Úrkút Kö

zs

é

1

elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2009. december 31'

2.n

apirend : Úrkut Község onkorm ányzat 2009 . évi költségvetési
rendeleténekmódosítása_rendelet-tewezet.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')
K&dés,bozzászőIás:

4

Farkas István: A felhalmozásikiadásoknál
páIyázatí tinrész még szerepel. Miért?

a traktor vásárlására benyújtott

Rostási Mária jegyző: A traktor vásárlására irányuló páIyázat nem elutasításra
keriilt' hanem tartaléklistára helyezték, am\ aztjelenti, hogy amennyiben más
önkormán yzatoknyertes páIy ázati nem való sulnak ffi eg, úgy abbó| a pénzbőI
m é g kaph at az ö nkorm ány zat, akit tartal ékl i stára he lye ztek. Ezért nem került
még módosításra az önkormányzat költségvetésébenez az összeg.

.

Lipp Józsefrré: Mi lesz a hó-tolással. A mostani traktor nagyon rossz állapotban
Van' bírni fogju télen a hó-tolást?
fueeer Tibor polgármeslqli_Ez nagy kérdés.Nagyon sokat kell a traktor
fe\ujításara költeni, és mindig akkor romlik el, amikor a legnagyobb szükségvan
ú. Lásd a tavalyi telet. Nagyon nagy szükség lenne egy íÚ traktorra, amivel
biaonságos lenne a közlekedés.

A Képviselőtestület egyhangulag-9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül_
az alábbi rende

1

ete

t bo rta:

).*zoog. (xt.zs.' orct renAetet
Az Önkormányzat2}}9. évi költségvetéséről szóló

312009-

(II.11 .) számű rendeletének módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege

a

jegyzőkönyv mellékletét

képezi.)

3.napirend

:

Úrkút Község Önkorm ányzat 2010. évi költségvetési
koncepciója.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: Nagyon jónak tartja, hogy

a

koncepció egyensúlyban van, nincs

hiány.
Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy jelenleg azáIlami
költségvetési törvényt még nem fogadta el az Országgytilés, ezért az adatokmég
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váItozhatnak, azonban a saját bevételeknéllényegiváItozás nem történhet.
Elmondja, hogy az előterjesztésben javasolva lett 2010 évre vonatkozőan a
kommunális adó 4400.- Ft-ról, 4600.- Ft-ra való emelése, ami véleményeszerint
olyan minimális, hogy többe kerül az emeléssel kapcsolatos adminisztráciő,
mint maga az emelés. Meggondolandó az emelés, figyelembe véve azt atényt
i s, hogy 20 I 0 évtől a szennyv ízcsatoménás mi att az ingatlantul aj dono sok
érdekeltségihozzájárulása is kivetésre kerül ami ebben a gazdasági helyzetben a
legtöbb családnak nagy megterhelést j elent.

Lipp Józsefné: Szerinte nem kellene

a

következő évben emelni a kommunális

adót.

Rieger Tibor polgármester: Annál is inkább nem, mert a szelektív
hulladékgffités bevezetésévela következő évben3} % köriili emelkedés lesz a
szemétszál ítás drjbo,"
Szavazásrateszi a kérdést,hogy 2010 évre emelés legyen_e a kbmmunális
adónál.
1

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, _ ellenszavazat nélkülaz alábbi határ ozatot hozta:

ss-U2009. (-XI24J oLrJKt hatá,rozat
Úrkút Község Önkormány zati Képvi se l őte stülete a tel epül és
kőzigazgatási területén 20 I0 . évre vonatko zőan kommunális
adó-emelést nem v ezet be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselőtesti'ilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,
az alábbi

hatélr ozatot

- ellenszavazat nélki'il

hozta:

Úrkút Köz

-

g Önkorm ány zat Képvis e őte stül ete az
Önkormány zat 20 I O . évi kö ltsé gveté si koncepci őj éLt 26 5 40 6
e/Ft bevételi és 265.406 e/Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
sé

1

.

Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: 2010. február 1 5.
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4.

na

pi ren d : B urs a Hun garic a F el sőoktatási Ö sztö ndíjpáIy

ázatok

elbírálása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

E napirendi pont tárgya?ására zártülés keretében került sor, melyről külön
jegyzőkonyv készült.
5. napirend: Vegyes ügyek.
a.

(rásos előterjesztést

) S zennyv ízc satoma háIó zat kivite i terv terve zőj ének
kiválasztása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
1

a

képviselők előre megkapták.)

Rieger Tibor polgármester: Informálódott mindhárom tervezóről,
véleménytkapott róluk.

és jó

Vassné Balázs Györeyi: Lehet fudni, kitőlvannak az információk.

Rieeer Tibor poleármester: A Beszt kft-től, és Rieger ottótól. Rieger ottó
tervkészítésszintjén Hosoff Tibonal és Fehérnével is kapcsolatban került,
mindketten tewertek Ajkán. Pozitív volt a véleménye,a Veszprémber Zrt't
külön nem kell bemutatni' ők is jók.
Pichler Józsefné: Az

átr

alapjánkell dönteni.

Lisztes Győző: Ha mindegyiktervezőjó, akkor a alacsonyabb árat adő tewezőt
kell megbízni.
Farkas István:

A

szerződés-tew ezet megvan?

Rieger Tibor polgármester: Igen, mindhárom nagyjábőLugyanaz, lényegi eltérés
nincs.
Pichler Józsefné: Elvárás legyen az,hogy atewezó ne asúal mellett teryezzen.
Folyamatosan legyen egyeztetési lehetőség. Meg kelltudni aztis,hogy az
engedélyes terv módo sítható-e.

Farkas István: A kiviteli tervek elkészítésénekhatárideje január 15?

7

Rieger Tibor polgármester: Nem, mert a módosított útvonaltervben február 15. a
feladat elvégzésénekhatárideje, és a szetződés is ennek megfelelően kerül
megkötésre.

Farkas István: Megjegyzi, a 6.500 e/Ft két és fél hónapra nem olyan rossz
kereset.

A Képviselőtestület egyhangiilag_ 9 igen szavazattal,
az alábbi határ ozatot hozta:
59

_

ellenszavazat

nélkül-

/2009. (XI.2 4.\ ol<Kt határ ozat

A Képvi selőte stül et Úrkút szennyv ízcsatorna háIőzatának
kiviteli tervdokum entáciőjának elkészítésérevonatkozó 3
árajánlat közül FehérnéHelena Gremanova Veszprémi
magántervező qánlatát - netto 5.200 e/Ft + áfa - fogadja el.
A szer ző dé s me gköté s ére é s aláír áséra felhatalmazza Ri e ger
Tibor polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b

.

)

Ivóvíá áIőzat

üz eme ltet

és

éhez kapc

s

o 1ó d

ő klőr o ző

felújítása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőlás:

Lisztes Győző: Amennyiben aztalehetőségetváIasztjaazörtkormányzat' hogy a
régi helyett egy új kerül beszerzésre, akkor mi lesz a réginek a sorsa. Nem veszi
azt meg valaki alkatrésmek.
Rieger Tibor polgármester: Azértkellbeszerezni azqat, mert arégi
elhasznáIódott és nem javíthatő. A régi klőroző véleményeszerint hulladék.
Kiegészítésként
elmondja, hogy ajelenlegi berendezés kb 2001óta működik,
érdeklődött azután, hogy egy ilyen klórozónak mennyi az éIettartama. A
Fővárosi Yízmuvek szakemberei szerint az átlagos éIettartam 8 év.
Farkas István: Két adagolórőI, vagy egyről van sző?

Rieger Tibor polgármester: Szerintem egy adagolóról vansző, aminek két
szivattyírésze van.

A Képviselőtestület egyhangúlug - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határ ozatot hoáa

:

60 t2009. (XI.24.\

ökkt határ ozat

A Képvi selőte stül et az önkorm ány zat tulaj donában
lévő ívóvízklőrozőt felújítja,melynek értéke258.000._
Ft+áfa. Eü. azösszeget az önkormányzat2}}9. évi

költségveté sében a gazdasági tartalék terhére bizto sítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b.)

Belső ellenőrzési ütemterve 2010 évre

'

EIőadő Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kér dés. hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,
alábbi

hatélr ozatot

- ellenszavazat nélkül az

hozta:

61 t

2a09 . (X|.2 4.|

okkt határ ozat

Úrkút Község Önkorrnányzata a 2010 évre vonatkozó
B első El|enőrzési tervet j ó v áhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő folyamatos

d.)Szennyvíz-csatomázásiberuházássajátrészbiztosítása
miatti vízi-közmu hitelre kezességvállalás.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

9

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

K&dés.hozzászőlás:
Pichler Józsefné: Véleményeszerint ezt a feladatot, gondol itt a
szettrtyvízcsatomázásra mindenképp el kell végeznie az önkormányzatnak, és
eÍthezhozzátartozik többek közott a kezességvállalás is. Az előterjesztés alapján
a kezességvállalásról szóló döntés meghoáató, ftíleg azért is, mert aviziköznú
társulatho z fo|y amatosan visszaérkező Nyilatkozatok alapján sok lesz az
egyösszegű befizető,mely alapjénvéleményeszerint majd nem is keII az összes
hitel.
Rieger Tibor polgármester: A hiteligérvénynélki.ilbe sem adható apáIyézat,
affanagy szüksége van az önkormányzatnak, és ehhez kellenek ezek a fontos
testületi döntések.

A Képviselőtestület egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
al

ábbi határ ozatot hozta:

62 t2009. (XI.2 4.\

Ókkt határ ozat

Úrkút Közsé g Önkormány zati Képvi s előte stiilet a

határ ozat me ékl et ét képező Társb eruházó i
Megál tapodást az Ú rktlti S zennyv ízcsatoma Építő
Y izikozmu Társulattal me gköti.
1 1

tfi ff i;*l"ft #'-íf:."Í:Llff::l?
Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

A Képviselőtestület egyhangíúag_9 igen szavazattal,
alábbi határ o zatot boúa:

-

ellenszavazatnéIkil az

63 12009 . (XI.2 4.| Ól<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zat Képviselőtestülete a
S zennyví zc satomázás i b eruh ézás saj át r ész biúos ítá s a
mi atti v ízi-kozmúhitelre vonatkozó keze ss é gvállalás
vizsgálatátatöbbszörmódosítottönkormányzatok<rő|
szőIő 1990. évi LXV. törvény 88. $. (2)bekezdésében
foglaltak szerint készült előterj esztés alapj án elfogadj a.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
al

ábbi határ ozatot hozta:
64t

'

2009 . (XI.2

4) ol<Kt

határ ozat

Úrkút Köz s é g Önkormány zat Képvis el őte stül ete az
Úrkúti S zennyví zcsatoma ÉpítőY izikozmú Társulat
á|tal az oTP Bank Rt-nél felvételre kerülő
108.000.000.- Ft összegű hitel és járulékai erejéig a
hitel telj es futamidej e alatt készfizető kezességet vállal,
és kötelezettséget vállal alra, hogy a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesáések előtt betervezi, jővábagyja
és biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Több tárgy nem volt, a polgármester azÍJlést19.00 órakor berekesztette.
kmft.
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Rieger Tibor
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polgármester
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QO., f,Lr_\^or= _ _
RostáSiMária
jegyzó

