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ÖnkormányzatiKépviselőtestületének 2002. november 18.-án
lItétfőn/du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

JELEN VANNAK: Pichler

József polgármester

Dt.Dőczy Mariann
ImriZoltán
Klein Zo|tánné
Lipp Józsefné
Lisztes Győző
Mádlné Sas Anikó
Pichler Józsefné
Rieger Tibor
Vassné Ba\éus Györgyi képviselők.
Rostási Mariajegyző
,q.z

ÜLÉs Hrlyn:

Kozséghéna - tanácskozó terem.

Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket. MegállapitoÍta,hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület mind a 10 tagja jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét' melyet a Testület egyhangúlag elfogadott.

Napirendi pontok: I.l2003. éviívővízésszennyvizcsatornahaszná|atidíjakÍól

-

rendelet-tervezet-

Előadó: Pichler József polgármester

2'lYegyes ügyek.
Bursa Hungarica pá|yánatok elbírálása.
b./ Mangan Kft kérelme
c.l JútászPéter körzeti megbízott kórelme
d./ Önkorm ány zat telekvásárlása'
a./

NAPIRENDI PoNToK TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A. / Je l enté s a \ej árt hatari dej ű te stül eti határ o zatok vé grehaj tás áró

l

.

Pichler József oolgármester a|ejárthatáridejű testületi határozatohő| az alábbi szóbeli
jelentést adta:
45l2O02. lXI.4.l ÖkKt. sz.határozat:Pichler József polgármester illetményemeléséről a
munkaszerzódés a TÁH-nak megküldést nyert.
4612002. lXI.4.l ÖkKt. sz.határozat:Rieger Tibor tarsadalmi megbizatású alpolgármester
tiszteletdíj ar őI a megbizást megkapta.
48l2OO2. lXL4'l ÖkKt' sz'határozat: Pfaff Zsolt volt polgármester részérea plussz 3 havi
végkielégítéskifi zetésre került.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület alejárthataridejű testületi határozatokvégrehajtásáről szőló előterjesáést
egyhangúlag _ 10 szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadta.
b./ Polgarmesteri tájékoúatő a két testületi ülés között

végzett feladatokról.

Pichler József poleármester: Bejelenti a Képviselőtestületnek, hogy a KilencházutcaI. sz.
ingatlan A.tragy Pa|őcz féle ingatlarr/ géazal való ellátása kivitelezést nyert, így ez azingatlan
is ráköthető a főv ezetékre.

A Hőscik

és az Ady utca folytatásaként az új telkekné| aviz és a villanyhálőzat tervezés

folyamatban van, miután az engedélyek meglesznek, megkezdődhet a konkrét kiviteli munka.
Kér dés. hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

a polgármesteri tájékoztatőt egyhangúlag tudomásul vette.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend:

2003. évi ívővízésszennyvízcsatorna haszná|atidíjakról Úrkút
községben - rendelet-tew ezet.

Előadó: Pichler József polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györgyi: Sok válasáása nincs az önkormányzatnak. Vitatni lehet egy pár
dolgot. A lényeg, hogy a bánya 7 és 5 Yo-kal megemelte a dijat, amit az üzemeltető étthárit a
lakosságra.

Lisztes Gvőző: Nem 60 ezer m3 vizet vesz az izeme|tető abányától' hanem 90 eztet, a
különbség, a3o ezer valahol elmegy a faluba. A lakosság napi vízhasználata250-260 m3'

J

Azt kellene vizsgálnia a DRV-nek, hogy
biztosat, addig a falu fizeti az áráÍ'.

a ktilonbség hova megy el, mert ameddig nem tudni

Rieger Tibor: Levelet kell írni a DRV-nek, hogy vizsgálják felül miért kell ennyi plusszt
frzetni.
Dr. Dóczv Mariann: Eá a Testület már korábban és személyesen a DRV Vezetőjével, Hullay
ttna|iisztazta. A végeredmény azvo|t,hogy az üzemeltető szakaszosan kivizsgálja,
megvizsgálja, hogy hol megy el a plussz víz, de ennek az artyagi oldalát ők nem vállaljak,
hanem ai onkormányzatnakkell vállalnia. Erre viszont az önkormányzatnakpénze akkor sem
volt, és véleménye szerint most sincs.

Klein Zoltánné: Az artyagból nem derül ki, hogy a Bánya miért emeli a díjat.
VAssné Balázs Gyijrevi: Összegzésként megállapítja, hogy az <jnkormányzatnak sok
lehetősége nincs, vagy elfogadja vagy nem.

A Képviselőtestület egyhangúlag_IO szavazatta|, -

el|enszavazat nélkül _

az

alábbi rendeletet

hozta:

Úrkút Község 2003' évíivővízés szennyvízcsatorna használati
díjai.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletétképezi.l

2.

napirend: Vegyes ügyek.

a./ Bursa

Hungarica pá|yázatok elbírálása.

Pichler József polgármester Tájékortatja a Képviselotestületet, hogy a Testület által kiírt
pályázatra 3 fő nyújtotta be pályázatát'
Pich|er Anita Úrkút, Kossuth u'29. sz. a|atti lakos a Budapesti Gazdasági Főiskola
kü|kereskedelmi szakos hallgatója. Családjában az I fórejutó átlagjovedelem 27 .492.- Ft,
C saládj ában munkanélküli nincs'

Koch Edit Úrkút, Ady u. 9. sz' alatti lakos a Veszprémi Egyetem idegenforgalmi és szálloda
szakán tanul. Családjában azl fórejutó átlagjövedelem 25.89I.- Ft/hó. Edesapja bányász
nyugdíjas, egy testvére van' aki jelenleg munkanélküli.
Keller Krisztián Úrkút, Sport u.12. sz' a|atti lakos a Veszprémi Egyetem agrarmérnöki szakán
tanul. Családjában az I főrejutó átlagjövedelem 28.6'77.- Ft/hó. Családjában munkanélküli
nincs.

Mindharom pá|yiuő a Testület által meghatározott értékhatáron _ 30.15O'-Ft-on - belül van,
így jogosultak a támogatásra. Ó amagarész&ő| mindhárom pályázőnak 5-5-5000.- Ft.-ot
javasol.
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Kérdés.hozzászólás:

jövedelemigazolás, nehezen hihető'
Vassné Balázs Györgyi: Van ahol komolytalan a
npFln-tól kéméaz igazo|ást, ugyanezt az osszeget hozná ki'
tr' h u
D" t"dl"

*

"'t

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 szavazattal.

- ellenszavazat nélkül - az alábbi

hatérozatothozta:
5#/2002.

txt.lt./ o*Kt.

sz. határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a Bursa
Hung ari ca F e s ő o ktatás i Önkormán y zati Ö sztöndt1p áIy énat kereté n
beltii Keller Krisztian egyetemi hal1gató Úrkút, Sport u. I2', Koch
Edit egyetemi hallgató Úrkút, Ady u. 9. és Pichler Anita foiskolai
hallgaió Úrkút' Kossuth u'29. sz. a|atti lakosokat 10 hónapon
kereiztülhavi 5_5-5 ezer forinttal támogatja, mert családjukban az l
főre jutó átlagjövedelem 30.150.- Ft alatt van'
1

Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: folyamatos
b./ Mangan

Kft Úrkút kérelme.

Előadó: Pichler József polgármester
/Írásos kérelmet a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler József polgármester: Személyes megbeszéléstis folytatott a kft ügyvezetőjével Farkas
hogy az önkormányzat az ő teri\etijkre is lerakta, ler*ja a
Istvánnal' Nagyon
szemetet.

'é'"1*""t.,

Ennek elkerülése végett, ajálja fel a telekcserét.
Vassné Balázs Györgyi: Ahol kéri a telket, az arészegyenlőre még fel sincs parcellénva.
a
Rostási Maria jegyzg: A kérelemmel véleménye szerint csak akkor lehet foglalkozni, miután
jóval
nagyobb
már
viszont
kertilt, és a közművesítés is megtörtént. Akkor
t.'iil.t
'".g"sztáira
jelenleg.
A felosztást és a közművesítést ktjvetően viszont egy 1500 m2-es
lesz azéréi<e, mint
terület nem á1l arányban már afelajánlott területtel.

jövő évig
Lisztes Győző: A döntést most kellene meghozni, mert azIgazgatő úr nem fog vele
íxoi,megteszi a megfelelő lépéseketa szemét elszállítása érdekében.
Dr. Dóczy Mariann: Véleménye szerint is a dontést elkell halasztani addig, míg a terÍ'ilet fel
nem lesz osztva.
Vassné Balázs G}'örgyi: Egyetért o is, végleges döntést most nem lehet hozni.
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Pichler József polgarmester: Felolvassa a volt polgármester fenti kérelemre irt válaszát /levél
jégyzőkonyvhöz csatolva/ ésjavasolja a Testületnek' hogy abban foglaltakból erősítse meg
"urt-,hogy
az önkormányzat az ajánlatot elfogadhatónaktartja, de a jelzett terület 2003 évben
keriil mego sztásra, a végleges döntés azt követoen kerüljön kialakításra'

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal,I tartőzkodással az alábbíhatátrozatothozta:
58 12002. IXI.18. l ol<Kt. sz. határ ozat

A Képviselőtestület

a Mangán

Kft kérelmében foglaltajánlatát

elfogadhatónak tartja, de a je|zett terület megosztását,
közművesítését követően
döntését.

- 2003

évben _hozza meg a végleges

Felelős: polgármester
Határidő: azonrtal

c.l Juhász Péter körzeti megbízott kérelme'
Előadó: Pichler József polgármester
Pichler József polgármester: Juhász Péter körzeti megbizott bejelentette, hogy e tisztsége
2002. november 30.-án megsziinik , ezért kéri a lakásbérleti jogviszonyának megszüntetését is.
Mivel 67 ezer forint lakbérhátraléka áll fenn, ezzel egyidejűleg a lakáson értéknövelő
beruhrízást is végrehajtott, melyeket eredeti számlákkal tud igazolni, kéri azokat az
Önkormányzatftzesse ki, vagy a lakbérbe számítsa be.
Ó személy szerint támogatjaa kérelmet'
Kérdés.hozzászőlás:
Mádlné Sas Anikó: Véleménye szerint a rendőr térítésmentesen lakott az önkormányzati
tulajdonban lévő lakásban, mert mindig talált valami ürügyet, hogy az önkormányzatftzessen.
Nem javaso|ja a számlák kifizetését, a lakbért pedig fizesse be'
Vassné Balázs Gvörgyi: Ilyen erővelmindegyik lakásbérlőnél el lehetne tekinteni a lakbértől'

Dr' Dóczy Mariann:
menjen el a faluból.
Rieger Tibor:

o

o

javasolja az osszegelengedését ismerve a rendőrt, és hogy mielőbb

is javasolja a kérelemben foglaltak teljesítését.

A Képviselőtestület 7 igen,3 nem szavazattal az alábbihattrozatothozta'.
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5ÍI 12002.

lXI.Í8.l ol<Kt. sz.határ ozat

A Képviselőtestület Juhász

Péter körzeti megbizott részére,
aki az Urkút' Rakóczi u.45. sz. alatt lévő önkormányzati
bérlakás bérlőj e' az álta\a benyúj tott és lakásfelúj ításra
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deti szémlak al apj an 6 1' 6 6 0' - Ft- ot
meglérít, melyet bérlő lakbé rhátralékának kiegyenlítésére
tartozikbefizetni.
hasznáIt, igazo\t

ere

Felelős : polgármest er, jegy ző
Hataridő: azoma|
/

d.

Önkorm ány zat telekvásarlása.

Rostási Mária jeeyző: A ,,Hunyadi'' Tsz. felszámolója' a Cash és Limes RtpáIyázati
htrd.t'"é''Éb.ni'.'.pa azinktÍibelterületen Iévő249120 hrsz-u 3407 m2 nagyságú
beépítetlen terület, irényára: 400.000. - Ft.
pá|yázatramég
r<iuu tepviselő javasolia e teriilet önkormányzatrészére való megvételét.A
nyitva áll a törvényes határidő.
Kérdés.hozzászólás:

jó
Dr. Dóczy Mariann: Feltétlentil vásárolja meg azönkormányzat, mert előnyös helyen van,
,x
a későbbiekben építésitelekként is ki lehet használni.
'"ogy

"'.tleg

Rieger Tibor

:

Ez atelek

be van ékelődve két telek kozé. Érdemes ezt megvenni?

sné B al áz s Györ gyi : Amenny
meg a testület.

V

as

Rostási Maria jegyző:
250.000'- Ft-ért.

A

ib

en az önko rmány zat me g tudj a ftnanszir o zni,

p áIy énza

pénzmaradvány terhére javasolja megvásárolni, illetve megpályánni

RieeerJibor: Ha más akárcsak 5.000. Ft-al többetígér, az önkormányzatmétr lecsúszott róla.
Pichler József polgármester: Javasolja ő is 250 ezer forintért a megvásarlást'

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 szavazattal,
hatátrozatotbozta'.

- ellenszavazat nélkül - az alábbi

T

5t 12002. tXI.l&. l o|<Kt. sz.

h^táLr

ozat

A Képviselőtestület megpáIytnzaaCash

és Limes

RT

felszámoló által meghirdetett úrkútibelterületen Iévó 249120
hrsz-u 3407 m2 nagyságú beépítetlenterületet a
pénzmaradvány terhére 250. 000.- Ft-ért.
Felelős : polgármest
Hataridő: azowtal

Mariajegvz

er,

jegyző

elhívja a Képviselőtestület figyelmét, hogy a munkaterv szerint a
t,i"*"gt'uttgatasinóvember hónapban kell megtartani. Javasolja az időpont megállapítását,
figyelernbe véve esetle g azt atényt is, hogy az önkormrínyzativáIasdások évében a
kóitségvetési koncepciót december 15. napjáig kell elfogadnia a Testületnek.
d./ Rostási

i

.i

t

t

Kérdés.hozzászólás:
Rieger Tibor alpolgármester: Talan karácsony napjan kellene megtartani a közmeghallgatást.
Több targy nem volt, a polgármester aztilést 19.45 órakor berekeszteffe.

Qo

'(

"lol'\O''^'
Maria
Rostási
jegyző

-

