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Jelen vannak: Rieger Tibor polgtírmester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr.Dőczy Mariann
Imri Zoltán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Vassné Baláns Györgyi
képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Távol ma radá sát

be i e'lentette

:

Zsebehátzy Karolyné képviselő

fueger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fő jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 9
Igen szavazatta|, - ellenszavazatnéIkil - elfogadott.

NAPIREI\ID:

1

.)

Úrkút Község víze\Iátásiíra tanulm ányterv.
Előadó: polgármester

2.) Községi Önkorm ány zat 2008. évi munkaterve
E'lőadó: polgármester

3.) Vegyes ügyek.
a.) Tájékoztatő a belső ellenőrzésről.

Előadó: jegyző

b. )

c.

)

Kö zmunk ap ály ánathoz sq át erő
Előadó: polgrlrmester
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itása.

énnigyi hozzáj áruIás .

Előadó: polgármester

d.) Kezes ségsá|Ialás Ú; Atlantiszt

TKT fo|yőszámla

hitelkerethez.
Előadó: polgármester
e.) Benzinkut és környékének árverése.

Előadó: polgármester

f.) KitÍintetésrej avaslat.
Előadó: polgármester

NAPIRE|ID TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a.) Jelentés a lejrírt hataridejű testiileti határozatok végrehajtasaről.

Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kér dés. hozzásző|ás: Nem hangzott el.

A

Képviselőtestület egyhangú|ug- 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiil_ a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIREND: Úrkút Község

vízel|átására tanulmányterv.

Előadó: polgármester

J

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)
Kérdés.hozzásző|ás:
Ríeger Tibor polgármester: Tá$ékonafia a Képviselőtestiiletet, hogy a Testiilet
döntésének megfelelően a tanulmánytervről átcsoportosított 2 mil'liő forintból a
játszőtér megvalósult, és a Mangán kft is elkészítette avízel|átásra vonatkozó
tanulmánytervet. Az ő szánára a tanulmány érthető, világos. Megkérdezi a
képviselőket mi legyen afo|ytxás. Tud-e dönteni a Testület,vaEY halassza el a
döntést, de aztmindenképp tudni kell, hogy bármelyik verziő kertil elfogadásra,
atewezés és a kivitelezés több évig tart.
Megkérdezi Farkas Istvrán képviselőt, akí a Mangán Kft ügyvezetóje, hogy lehete tudni, abánya meddig fog működni.
Farkas István: Véleményeszerint abánya maximum 6-8 évig fog működni.
Vassné Balázs Györgyi: Korábban _ még Pfaff Zsolt polgármestersége alatt - is
volt mar egy tanulmányterv, döntés ugyan nem született akkor, de már az előre
Iáthatő volt, hogy a legolcsóbban a falu úgy jönne ki, ha Ajkától építenéki a
víntezetéket.Azonban akkor is felmerült, hogy a szolgalmi jogot a
magántulaj donb an lévő foldtul aj donosak biztos ítanák- e, ugyanis a
gáwezetéknél nagyon sok volt a fulajdonos, és gondot okozott apénnigyi
követelésük is.
Farkas István: A jelzett szakaszon 4 tulajdonos Van' az egyikhrsz-nál az áIlam a
tulajdonos, a másik 3-ná| magánszemély, aki eddig megadta ahozzájárulását
minden kérelmezőnek.
Vassné Balázs Györgyi: Mindenképp dönteni kell amai ülésen, hogy páIyazni
lehessen.

Rieger Tibor polgármester: Már megné zte apáIyazatikiírásokat, sajnos a
v im ezeték tenr ezésre, kivite l ezé sre j e enl e g ninc s p á|y ázat.
1

Vassné Balázs Györgyi: olyan sok társulásban van benn az önkormányzat,
egyik sem tud segíteni? A Somló ktirnyékénmiír befejeződött avízbázis
kial akítás ának tervezé s e?

Rieger Tibor polgarmester: nzÚj Atlantiszt TKT-on belül a Somló környéki
közs é gek v izhálőzatanak terve zé s e tudomá s a s zerint me gtörtént' nem tudj a,
lehet-e még ott Urkút terveivel is foglalkozri.Utánanéz.

4

Pichler Józsefné alpolgrírmester: A falu érdekébenlobbyzni kell mindenhol, ahol
egy kis remény van.

Lipp Józsefiré: Mi van akkor, ba az önkormányzatkie.piti azi4 vezetékel, és a
bénya mégis tovább fud működni. Akkor mátr nem fogja adni a vizet?
Farkas István: Ha a kettő párbuzamosan miiködhetrre, nyilvénazmííködik majd,
amelyik olcsóbban adja a vizet.

Rieeer Tibor polgármester: Az már korábban kiderült, hogy az őnáIIő vízbázis
kialakítása a legköltségesebb. A bány a bezár ása utáni időben a barry áből való
víz kitermelés szintén nagyon költséges. A legelőnyösebb a település
szempontj ábőL a Tanulmánytervben az Ajka-Urkút közötti távvezeték kiépítése.
Először eztteszi fel szavazásra.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül_
az alábbi

hatátr ozatot

hozta:
1/2008. (I.15.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtesttilet Úrkut település vize\Láúási

geinek vizs gálata című tanulmán y a|apj án
e\hatfu ozza az Úrkút-aj t a közötti v in ezeték
megépttését,és az etlhez sztikséges tervezési
munkálatainak el őkészítését.
l

ehető

sé

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos
2. napirend: Községi Önkormányzat2OO8. évi munkaterve

E'lőadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptak.)

Kér dés, hozzászőlás: Nem hangzott e|

A Képviselőtestiilet egyhangúlag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil _
az alábbi határ ozatot hoúa:
2/2008. (I.15.)

ÖkKt határozat
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A Képviselőtesttilet az Önkorm ányzat2008. évi
munkaterv ét j őv ahagy j a.

(Munkate

w a jegyzőkönyv melléklet ét képezi.)

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos
3. napirend: Vegyes ügyek.
a.) Tájékoztatő a belső ellenőrzésről.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefiré alpolgármester: A belső ellenőrzés mindig segítő jellegÍi'
semmi komoly hiányosságot nem tárt fel, ami pedig hiányosság volt, az az
Intézkedési terv alapján folyamatosan megsztintetésre keriilt. A maga részérőlel
tudj a fogadni a tájékoztatást.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag_9 szavazatta| - ellenszavazatnélkÍ'il_ az
alábbihatérozatothozta;

3/2008. (I.15.) Ökkt határozat

A Képviselőtesttilet a Belső Ellenőrzési Trírsulás által

megtartott ellenőtzésről szóló jegyzőkönyvet és a
j e gy zőkönyv al apj an ké szült Intézke dé s i Tervet el fo gadj

Felelős: jegyzó
Határidő: folyamatos

b.)Közmunkapá|yazathozsajáterőbiztositása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

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

a.

6

Pichler Józsefné alpolgármester: Ez o|yankicsi összeg, hogy ezt mindenképp be
lehet, illetve be is kellvállalni.

Lipp Józsefrré: Egyetért a javaslattal.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag_ 9 igen szavazaItal, - ellenszavazatnélki.il_
azalábbihatározatothotta:

4/2008. ű.15.)

ÖkKt határozat

Úrkut Község Önkormány zat Képviselőtesttil ete, az |Jj
Atlantisz TKT által beadott és nyert közmunka
programhoz a2008. évi költségvetés terhére váLIaIja a
kis értéktitángyi eszközbeszerzés sajért erejének, azaz
1 6.5 00.- Ft-nak a megftzetését.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2008. február 29.
c.

)

LEADER

akció csoporthoz p érnlgyi hozzájárulás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné alpolgármester: A téhlázatbőIis azderül ki, hogy a községek
közül Úrkút ftzet alegtöbb hozzájáruIást.Eznyílvrín a\etszámmiatt is van.
Azonban el kell mondania aztis,hogy véleményeszerint a LEADER nincs benn
a köztrrdatb an, azurkítiak legtöbbje azt semtudja, mi az. Azok, aki csatlakoztak
azoktalánfudják, hogy miről vart sző, de a nagy többség nem. Mitkap az
önkormányzat cserébe. Úgy érzi, -és eú.máfttöbbször el is mondta,'hogy az
úrkuti önkormányzat mindenhez adja ahoz.zájáru|ását, de cserébe eddig nem
kapott semmit.

Vassné Batázs Györgyi: o maga sem tudja, igazábőI mit ad a LEADER, és
egyetért Pichlernével, a faluban az emberek nem tudják, mi folyik a LEADER_
en belül.

7

Rieger Tibor polgármester: A LEADER lett népszenÍsítveÚrkúton is, mert sok
meghívót küldött ki, valamint a polgármesteri tájékoztatók alkalmávalmindig
elmondta, hogy mi mit jelent, mit mikor kell elvégezni, és hol lesznek a
LEADER megbeszélések,tárgyalások. A legutóbb a Közösségi házba volt
meghirdetve, azonbannagyon kevesen jöttek el. A faluvédó egyesület, aki
nagyon lelkesen és aktívan veszrésú.az akciőcsoport munkájában, a honlapján
is rajt yarLaz aktuális tájékotratás.
Hogy mit kap cserébe Úrkút? Amennyiben nyer az akciőcsoport, űgy azegyes
teleptilésekhozzájárulásainak arényábanvissza lesz apéru osztva. Erre a pénzre
pá|yazatútján lehet hozzáfémi a helyi vállalkozónak, őstermelőnek,
önkormány zatnak, egyéb civil szerv ezetnek.
Vassné Balázs Györgyi: Konkrétan szeretne péIdát arra, hogy az önkormányzat
hogyan fog ebből profitálni.
Rieger Tibor pol gármester : P l. a takarékszövetke zet e\őtti központi tér
kialakítása'vagy az egyhéz, az egyháni tábor építésénekbefejezésérepáIyá.zhat.

Pichler Józsefné alpolgrírmester: Véleményeszerint a LEADER-re, a Többcélú
társulásra, azInterregre nagyon sok idő megy el a polgrírmester munkaidejéből,
megkérdezi eznem megy-e más munka rovásátra, megéri_e az önkormányzatnak
hogy eze|<re a társulásokra ennyi időt, energiát fordít?
Rieger Tibor polgármester: Nem érzi úgy, hogy ez anrtyi időt venne igénybe,
hogy ne tudná ellátni a többi feladatát. LEADER_re összejövetelre eddig 3-4
alkalommal került sor.

A Képviselőtestület egyhangtilag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkiil _
az alábbí hatÍr ozatot hozta:
5/2008. o.1'5.)

ÖkKt határozat

Úrkut Közs é g Önkormany zat Képvis el őte stiil ete a
B alaton- felvidéki LEADER Akc ióc soport tervezési
költségeihez az önkormányzat 2008. évi költségvetése
terhére váIIaIja a 91.800.- Ft-os költség hozzájáru|ás
megfizetését.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. jarulár 3I.
)Kezes ségvállal ás Új Atlantí szt
hitelkerethez.
d.

TKT

folyó száml a

I
d.)Kezességvállalás Ú3 attarrtiszt
hitelkerethez.

TKT

foiy őszámia

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')
Kérdés^hozzásző|ás:

aztrkűti önkormányzatkét
Vassné Balázs Györgyi: Kétségeivannak, hogy

i'yennagyb.*hffi q-*intaszennyvízésviibervházás,tud-emégkezességet

vállalni ilyen összeg felett?

Rieger Tibor poleármester: Eddig a többcélú tarsuláshoztartoző
ége iéilLa\ta a kezességet' és sok olyan
között
zat van,akik nagyon rossz arty agi, pénnigy\ körülmények
önkormány
vannak.

ellenszavazatnéLhl|_
A Képviselőtesttrlet egyhangúlaB-9 igen szavazatta|,az a|ábbi határ ozatot horta:

Úrkút Község Önkormányzata a.saját bevételei terhére
célú
készfizető ke)e s sé get v á1i a1 az Ú j Atl anti szt Több
KistérségiTársulás likviditási problémáinak

áthidalásáhozszükséges-oTPBankNyrt.Veszprémi

Fiókj ával megkötésre kertilő - folyósz ám|ahitelkeret
a
szerzőőésben fogtalt 80 millió forint összegből
és
településre jutó 1.tss.ozo._ Ft erejéig, mely a tőkét
jarulékait is magába foglalja'
e repviselőtesttrlet felhatalm azza Neger Tibor
az
polgármestert a sziikséges szerződések megkötésére

OTP Bank NYrt-vel'

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e.)Benzinlnit és környékének árverése'
Előadó: Rieger Tibor polgármester
elmondja, hogy a
Rieeer Tibor poleármester: Szóbeli előterjesztésgb9n
félig megkezdett építményis
benzinkút és a mellette lévő terül"i_ u*.iyen a

ál1

9

_ árverésre kerül. A kikiáltási ár 50 %-áéftis meg lehet kapni. Kérdése,
hogy az
önkormány zat r észt vegyen_e.
Az tudott dolog, hogy azizemen kívül helyezettbenzinkut és területe a régi
tartályok miatt akár erősen szennyezeltis lehet.
Farkas István: O utÁnanézettés szakénők bevon ásáva|megállap tthatő,hogy
ahol a benzinkút van, ott arégitartá|yokmégafi'tdbe vannak, és míg mukodott
a benzinkút is erősen szennyezhette a talajt, és ezmost is fennáll . ő an a
területet nem javasolja, mert annak a helyreállítása kb 3_5 millió forint nagyságú
lehet. Azonban elgondolkodtató, hogy ahol a romos építményYan, arralehetne
licitálni. ott akár egy parkolót is ki lehetne alakitani,2-3 kamion e| is ferne..

Lipp Józsefné: Aznagyon jó lenne, akkor legalább az
is megszünne.

abc előtti kamion parkolás

Rieeer Tibor polgármester: Meg kellene határozni azt,hogy az árverésnél
mennyi legyen a maximális összeg, amivel résztvehet az önkorményzat

nevében.

Farkas István:
a terület.

A

fele, vagyis 404 eFt-nál többet nem ér az önkorm ányzatnak az

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkÍilaz alábbi határ o zatot boztaz

7/2008. (I.15.)

ÖkKt határozat

Úrkút Kcizség Önkormány zat Képviselőtestiilete
a.) felhatalmazzaRieger Tibor polgrármestert, hogy a
2008. jarruár 17.-én a Veszprém , Stadionu.7. sz. a\atti
épületben - azilrkűt28/6btsz-u ingatlanra _
megtartandó árverésen az úrkuti önkormányzat
nevében licitáljon.
b.)

Az önkormányzatrészéről a licit maximális összege
becsérték (808.000.- Ft.) 50 yo, vagyis 404.000.- Ft..

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. január

f.

)Kitt'intetésre j avaslat.

17

.

a

10

Előadó Rieger Tibor polgármester
:

Több tzr:gy

L1

@ napirendi pont zártijlés keretében került megtargyalásra,
melyről kiilön jegyzőkönyv készült.)
nem volt, a polgrírmester az ülést 18.30 órakor berekesztette.

Rieger Tibor
polgrírmester
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Qo.tA-Rostrási

Mária

jegyző

