Köaégi onkormdnyzat Képviselőtestijlete

8409 Úrkűt Rdkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
Szóm:},3_\b /2009.

JEGYZoKÖNYv
Késziilt: Úrkút K,özség ÖnkormányzatiKépviselőtestülete

2009. december

/

5

án (kedbn) du. 17.00 őrai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Dr.Dőcry Mariann,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Ifi.obermayer Miklós
Vassné Baléus Györgyi
Zsebeháry Károlyné
képviselők

Távolmaradását beielentette: Imri ZoItán,
Farkas István, képviselők
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
öszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
aziIéshatározatképes, mert a Testület 10 tagiából 8 fo jelen van.

Napirend:

1.) 2010

évivíz-és szennyvízdíjakrílszóló rendelet -tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
2

.

adékkeze é s i kö zszolgáItatásr őI s zó ó rende et
módosítása _ rendelet-tervezet.
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Előadó: Rieger Tibor polgármester

:.) út<rit Község Önkormányzat2}l0. évi munkaterve.

Előadó: fueger Tibor polgármester
4.) Védőn ői páIyázatok elbírál ása
keretében.

- zárt

úIés

Előadó: fueger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárő|.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos etőterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Kép

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1

.

na

pi re

nd

: T áj ékoztató

Úrkut közs

égbe n terv ezett

illetve a KEoP páIyazat II. fordulójáról.
E'lőadó

:

szennyv ízb eruházásró

1,

Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor poleármester: A KEOP páIyázat II. fordulój élra apáIyázat _ sok
viszontagság után _ elkészüIt, abeadáshoz a testület döntése szükséges. Az erről
szőIő határozati javaslatot a képviselők megkapták, kéri amennyiben az
elfogadható, és ahhoz kapcsolódó konkrét kérdéSnincs, azt a képviselők
fogadják el.
Kér dés. hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A

képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül_
az aláhbi határozatot borta:.

J

6z12009. (xtI.15.)

Öt<t<t

traterozat

Úrkút Község Önkormányzat KépviselőtestÜlete Úrkút község
Sze n nyvízcsatorn a hálozat és sze n nyvíztisztító te lep ép ítése
című és KEOP-7.1 .2'0-2008-0069 számú ll. fordulóra vonatkozó
pályázatát benyújtja.

A pályázathoz szÜkséges saját rész - 93.934 e/Ft - az
Szennyvízcsatorna ÉpítőViziközmű Társulat és az
Ö n ko rmá nyzat közötti Tá rsbe ru házÓi Szerződés a lapj

Úrkúti

á n

biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend: 2010 évi víz- és szennyvízdíja\<rőI szőlő rendelet

- tewezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászőIás:
fueger Tibor polgármester: Véleményeszerint a következő évre vonatkozó
ivővíz illetve szenrtyvíz áránvitatkozni nem kell, mert az a2009 év szintjén
mar ad, e gy minimáli s emelé s mutatko zik az iv őv íznéLJavas olj a az I. v ariáciő
elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangulag_ 8 igen szavazattal, - ellenszayazat nélkül_
az alábbi rende

1

ete

t ho zta:

16/2009.

(Xil.l6.) OkKt rendelet

a2010. évi ivővíz és szennyvíz szolgáltatási
díjakról.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
2. napirend : Hulladékkezelési közs zoIgáItatásról szóló rendelet

4

módo s ítás a

-

rendelet-tew ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesaést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Rieger Tibor polgármester: A2010 évi szemétszállítáSi díjemelkedés azért ilyen
magas' mert már a következő évbenmegkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés,
és ez a díj a 201l_es évben még magasabb lesz, mert 2010-ben csak a második
félévtőlindul be a próbaizem.
Vassné Balázs Györgyi: Azértaztmegegyzi, aki ertaprojektet fogja
üzemeltetni' annak ez aváIIalkozás biaos nyereséges, ellenben alakőkra ez
nagy terhet ró.

Rieger Tibor polgármester: Ez így van, ezért arra kell ösztönözni, foleg az idős,
és az egyedülálló ingatlantulajdonosokat, hogy kisebb kukát vásároljanak, mert
így a díj is kisebb lesz.

Lipp Józsefné: Ezbirtos nagyon megviseli azingatlantulajdonosokat ebben a
nehéz gazdasági helyzetben, amikor sok a munkanélküli is, nemcsakaz idős,
egyedülálló ember. Mindhárom réteg ertmeg fogju szenvedni.
Rieger Tibor polgármester: Ezmagaután fogja vonni artis, a falu szélein, az
erdőszéIén újra sok lesz azilIegáIis szemétlerakás. Azonban az etúerekkel ezt
meg kell értetni és el kell fogadtatni, mert különben az utódoknak az egészséges
v ízellátása ko ckánatv a lesz.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz aIábbi rende

1

ete

t hozta:
1712009.

(X[.16.) ÖkKt rendelet

A hulladékezelési közszolgáltatásról szőIő

I4l

(XII. 1 9.) rendelet módos ítása.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

2002.

5

3.

napirend : Úrkut Község Önkorm ány zat 20

1

0

. évi munkaterve.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangulag_ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz alábbi

hatétr ozatot

ltozta:
68/2009.

(Xil.l5.) ÖkKt határozat

Úrkút Közs ég Önkormány zati Képvi s előte
évi munkaterve.

stü let 20

I0

(A munkaterv szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.

4.napirend : Védőnői páIyánatok elbírálása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

E napirendi pont tárgyalására
jegyzőkönyv készült.

zétrt ülés keretében került sor,

melyről külön

Rieger Tibor polgármester: E napirendi pontho ztartozík de már nem zárt ülés
keretében kell tárgyalni, mivel ott megs zületett a döntés, mely szerint Úrkút
község védőnői feladatait Mogyorósi Andrea Szigetvár, Zárda u. 5. szám alattt
lakós fogja elwégezni2010 február 1. napjától.
ApáIyázati kiírás alapjánnyilatkozott arról is, hogy igényt tartaPolgármesteri
Hivatallal egybeépített önkormányzati lakásra. A lakás felújításafolyamatban
van' nagyon reméli, hogy 2010. február I. napjára be is fejeződik. Javasolja a
Mogyorósi Andrea védőnő részérea lakás kiutalni. A lakás lakbére legutóbb
7650.-F t. volt.
Kérdés.hozzászőIás:

.

6

Vassné Balázs Györgyi: Azért ez az összegnagyon kevés akkor, amikor az
önkormányzat teljesen felújítjaa lakást, és a felújítás költsége meg fogja haladni
a2 mLIIiő forintot is.
Rieger Tibor polgármester: Röviden tájékortafia a Testületet, hogy új
v ínr ezetéket, vi an yhál,őzatot, gánr ezetéket ke ett a akásb an kiép íteni, ezzeI
egyidejűleg a fiirdőszoba, wc' konya teljes felújítását is el kellettvégezni.
Számításai szerint 2,500-2.600 e/Ft körüli összegre lesz szükség.
1 1

1 1

1

Dr.Dóczy Mariann: A lakást mindenképp fel kell újítani.Véleményeszerint
számításba kellene venni a lakás hőszigetelését is, mert így ezt" az alápincézett
lakást kifiiteni nagyon nehéz,illetve'ágyo.' sok pénzbe fog kerülni. Éppen ezért
ő 8500.- Ft/hó lakbért javasol megállapítani.
Vassné Balázs G)rörgyi: Ó ezt az összeget is kevésnek taftsa egy felújított
lakásra, miközben a,,nagyházban" egy régi lakásra is fizetnek a bérlők
ugyanennyit. O 10 elFt-ot javasol havonta.
Dr. Dóczy Mariann: Aá is mérlegelni kell ebben az esetben, hogy a
településnek nagy szüksége van egy védőnőre, mert helyettesítésseleú. a
kórzetetnem lehet igazán ellátni, és örülni kell, hogy másodszori hirdetésre
jelentkezettpáIyázó. A 10 efft-ot soknak tartja,javasolja a 8500.- Ft/hó bérleti
díjat.

Rieger Tibor polgármester: A betső szigetelést a mennyezet gipszkartonozásával
lehetne megoldani, ami plussz összeg, valamint jelenleg 1.900.000 Ft került
felhasználásra a2 miLLiőból, és nincs meg a lakás festése, mázolása, nincsenek
meg a Lárnpák. Számításai szerint 500 elFt-ra lenne még szükség.
Dr. Dóczy Mariann: Javasolja az 500 elFt.-al történő emelést, hogy a
pol gárme ster által elmondott fel adatok at mé g me gvaló s íthatók le gyenek.

Rieger Tibor polgármester: Aki a 8500.- Ft/hó bérleti díjjal tudja elfogadni a
határ ozati j avasl ato t az szav azzon.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal,2 nem szavazattaI az alábbi határozatot
hozta:
6gt200g.

íxII.15.) sz. okKt határozat

Úrkút Közs ég Önkormány zat Képv íselő-te stülete
Mogyorósi Andrea 7900 Szigetvár, Zárda u. 5. szám
al'attí lakos védőnő részére

7

2010. február 1-tő1, közalkalmazotti jogviszonya

(munkaviszonya) fennállásig kiutalj a az önkorm ány zat
tulajdonát képező Urkút, Rákóczi u. 45. szám alatt

lévő bérlakást.
A bérleti díjat havi 8500.- Ft.ban áL|apítja meg. .
A Bér1ő bérleti jogviszonya védőnői jogviszonyának
fennállásáig tart, e jogviszony megszunésétkövető 15

napon belül köteles a lakást visszaadni pénzbeli térítési
igény és cserelakás bixosítása nélkül.

A

Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a

bérlővel

a

bérleti szerződés

megkötéséről

gondoskodjon.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester: Aki a bérlakásratewezett 2 millió forint 500 elFt-al
történő emeléséttudja elfogadni ) az szavazzon.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen
al

szavazatta\, ellenszavazat néIkíJl_ az

ábbi hatér ozatot hozta:

7012009.

(Xil.15.) ökkt határozat

A

Képviselőtestület

a
egybeépített

Polgármesteri Hivatallal
önkormányzati lakás felújítására tervezett 2 millió
forintot 500 e/Ft-al felemeli a2009. évi önkormányzati
költségvetésben a gazdasági tartalék terhére.
Felelős polgármester
Határidő: 2009. december

3

1.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 1 8.3 0 órakor berekesztette.
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Rieger Tibor
polgármester

kmft.

fu

n

J*' 'v\-'t .\
Mária

Rostási

jegyző

