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K ö n é gi Ön kormdny zat K épvis előt e s t iil et e

8409 Urkút Rúkóczi u 45. Tel.: 88/230-003.
Szdm: 161-13/2008.

JEGYZŐKoNYv

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2008. december 1.-

én (hétfon) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann,
Farkas István,
|mri Zoltán,
Lipp Jőzsefné,
Lisztes Győző,
Zsebebány Károlyné
képvise1ők

Távolmaradását beielentette: Vassné Balázs Györgyi képviselő

Tanácskozási ioggal Tészt vesz: Rostási Mária jepyző
1. -3. és 6b. napirendi pontnál Hauser Lajos Altalános Iskola Igazgatőja

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

Ezt követően ísmertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag-9
i gen s zav azattal, - e 1 1 en szav azat néIkul e 1 fo gadott.

NAPIREND: l.) Úrkút Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosítása _ rendeIet-tew ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

\ Űrktt Község Önkormá ny zat 2 00 8. III. negyedévi
kö ltsé gvetés érő l táj ékoztatás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
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3.) Úrkút Község Önkormányzat2OO9. évi költségvetési
koncepciója.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

4.) 2009. évi ivővíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak
me gállap itása _ rendele t-terv ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

5.) Kommunális adóról szóIő rendelet módosítása.
-rendelet-tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

6.) Vegyes ügyek.
a) Zs őfiapu s áai e 1 ektromo s háI őzat értéke s íté s e .

Előadó: Rieger Tibor polgármester
b) Hauser Lajos Áltulá.'o' Iskola Szervezeti és Működési

Szabályzata.
Előadó : polgármester, isk. igazgatő

c) IJj Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester

d) Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására Társulási
Megállapodás.
Előadó: polgármester

e) INTERREG IIIB páIyázathoz kölcsön.
Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA nlŐtt:

A. ) Je lentés a lej án határidej ű te stületi határ ozatok vé greh ajtásétr őI.

Előadó: Polgármester

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.
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A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - elIen szavazatnélkül _ a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

I.NAPIREND : Úrkút Község Önkormá ny zat200 8. évi költségvetésének
módosítása - rendelet-tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás: N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazatné|kül -
az alábbi rend e 1 ete t ho zta:

13/2008. (XII.2.) ÖkKt rendetet

Az Önkorm ány zat 20 0 8. évi költségvetésérő l szőlő
I 12008. (II. 1 3.) rendelet módosítása'

(A rendeletsző szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

2.NAPIREND : Úrkút Község Önkormán y zat 2OO8. III. negyedévi
költs égveté s érő1 táj ékortaás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^hozzászőlás:

Lipp Józsefné: A közösségiháznáI a géafogyasztásnálnagy túllépés van, ezért
javasolja, hogy a frítés csökkentésre kerüljön, mert mindig nagyon meleg van
mind a könyvtárba, mind a közössé giházba.

Rieger Tibor polgármester: Egy programozható hőfoksz abáIyozőtkell feltenni,
és így megoldható, hogy csak a nyitvatartási időben legyen meleg, a kieső
időben pedig egy alacsonyabb hőmérsékleten lehet a közössé giházattartani.
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Pichler Józsefné: o újfent a Felhalmozásikiadásokná|tewezettek el nem költése
miatt emel szót. Annyi minden van e címsző alatt tervezve, ami nem lett
megvalósítva, holott nagy szükség vanrá,lett volna rá.Ezt minden testületi
ülésen elmondja, előbbre lépés mégsem történik. Eltelt az év, atervezett
feladatok megoldatlanok, a pénz megmaradt.

Rieger Tibor polgármester: A buszmegállók terveit már rég megrendelte,
azonban még-csak most kapta ffieg, az orvosi rendelő belső átalakítására is most
kapott tervet, a településrendezési terv elkészült, a hirdetőtábIákat a mai nap
folyamán kezdik el kitenni a faluba . Az Ajka-út<rit közti vízvezeték tervezés
folyamatban van.

Farkas István: o erről szeretne többet hallani, mivel hivatalosan nem tud
semmit' csak azt, hogy nincsenek még meg a tervek.

Rieger Tibor polgármester: Azivővízvezetéktervezési munkálatai elhuződtak,
elhúzódnak azért, mert az eredeti terv alapján a CsingeritartáIybőIhozták volna
avizet, azonban a Bakonykarsrt eztnem engedi a csingeri laskosok biztonságos
vizellátásamiatt.Ezért csak a Csikólegelőről való tervezéshez járuLnakhozzá,
így az + 1 km, aholtobb magántulajdonban lévő ingatlan' köztük termőföld is
érintve van, így a szolgalmi jogos megállapodások miatt is elhúzódott a
tervezés, valamint azmiatt is, hogy a falu alsó szélén jelenleg 5 fogyasztőhoz
klórozatlan víz megy, ez miatt is áttewezés vált szükségesség.

Farkas István: Véleménye szerint az Ajka-Úrkűt közötti vízvezeÍék tervezésnek
a klőrozáshoz nincs köze.

Rieger Tibor polgármester: Althoz, hogy akLőroző a helyén maradhasson és ne
kelljen áthelyezni az 5 ingatlan eIé, ezért szükséges a jelenlegi tervezéssel egy
időben rendezni anevezett ingatlanok sorsát a klórozottivővíz szempontj aből.
Jelenleg eZ aZ 5 ingatlan a 100-as nyomóvezetéI<re vankózvetlenül rákötve, a
nyomóvezetéWőlle kell kötni, és a falusiháIőzatra rá kell kötni, mert különben
a nagy nyomás szétnyomja a csöveket.
Ezekért csúszik atervezés, azonban 1-2 héten belül a tervek beadhatók.
Atervezésnek plussz költségei is lesznek, külön tárgyalásokat folytat aBeszt
Kft-vel ezmiat| ugyanis csak a szolgalmi jogos tervek elkészítése 400 e/Ft +

áfa.

Dr. Dócz'v Mariann: Ez csak terv, mikor lesz megvalósulás?

Ries:r Tibor polgármester: Aberuháuáshoz több mint 100 millió forint kellene,
ez pedig a Szennyvízberuházás mellett nagyon sok.
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Lisztes Győző: Ajka-Úrkút között lehet hogy 2 nyomásfokozó kell.

Rieger Tibor polgármester: Tudomásom szerint az qkai 2*500-as tartáIynáI
elegendő 1 nyomásfokozó elhelyezése, de aklőroző és a bánya közötti a 100-as
vezetékben a nyomás megnövekszik, ezért feltétlenül fontos az 5 ingatlan
lekötése a nyomott vezetéL<rőI, mert ha a lekötés nem valósul meg akkor a
szolgáItatő így nem vállalja abínonságos üzemeltetést.

Farkas István: Mi köze yan aDRV-nek ahhoz' hogy ajka-úktt között hogyan
terv ezzik a v ínt ezetéket.

Rieqer Tibor polgármester: olyan kérdéseket vet fol már atervezés is, hogy az
uj szakasznak később ki lesz azizemeltetője' ha esetleg szolgáItatőt akar
váItonatni az önkormányzat, akkor az csak aközbeszerzési törvény szabáIyai
alapján lehetséges, azonbanmár atervekhez most kell egy ,,Nyilatkozat",hogy
majd azq rendszertki fogja üzemeltetni.

Pichler Józsefné: Neki az egészbőI azjön le, hogy atervezővel egyeztetni kellett
volna folyamatosan, ahol abányaképviselőinek is meg kellett volna jelennie.

Farkas István: El kívánja mondani, hogy a DRV - a mostani üzemeltető _
tewezte abányánál a 100-as vezetéket,Itaaznem jó, akkor a DRV nem csinálta
jól meg. Egyébként atöItílvezetékre nem csak az aIsőfaluban vannak fogyasztók
rákötve, hanem - mint az amultkori vízminőség romlás esetén kiderült- a falu
belső teri.iletein is, akkor ott miért nem lesz probléma a nyomás saI. Az
önkormányzat feladata a település vízellátása - és kéri hogy ez most szerepeljen
a jegyzőkönyvben - ,,A bánya minden felelősséget az önkormányzatrahárít." A
j elenlegi gazdasági helyzetben bármi előfordulhat.
A vízminőséggel nincs probléma, ami az elműIt hónapban probléma volt, a
DRV-nek nem kellene átvennie a szennyezettvizet, ha kiépítette volna a
monitoring rendszerét.

Rieger Tibor polgármester: A jelenlegi toltési viszonyok alapjána 100-as
vezetéken levő nyomással a rendszer jól működik, de amennyiben azuj rend,szer
elkészül a 100-as vezetéken valószínűleg az áramlási sebesség és a nyomás is
jelentősen meg fog nőni, ami az előbb nevezett 5 ingatlan esetében sok csőtörést
és készülék tönkremenetelét eredményezné, ezért is feltétlenül fontos, hogy
most atervezésnél gondolj,'',k erre és az 5 ingatlan le legyen kötve a
töltővezetékről. A klórozó és az 500 m3-estartáIy között - ahol a többi
fogyasüő rávan kötve atöItővezetékre _ nem lesz gond, mert ott 160-as a
töltővezeték.

Pichler Józsefné: A lajtos kocsiból elfogyott vizet a DRV kiszámlána?



Rieger Tibor polgármester: Nem számIáztaki, az a DRV költsége.

Farkas István: Nem kell a Bakonykarsrtnakmindent elfogadni, lehet, hogy azért
csak a csikólegelőitartáIyból engedik a rákötést, hogy a csingeri tartálybavezető
cső kicserélésre kerüljön a mi beruházásunkkal.

Rieger Tibor polgármester: Véleményem szerint eZ aZ áIlítás nem állja meg a
helyét, mert a mivezetékünk nem fog elmenni a csingeri tartályhoz. hanem
előtte elfordul Úrkút felé, majd kb. százméter után azeredetileg tervezett
nyomvonalon ér abányához. Az eljárás bonyolódik még azzaI is, hogy a
meglévő csingeri és csikólegelői tartáIyt összekötő 2 vezetéI<re nincs szolgalmi
joga bejegyezve a Földhivatalnál a Bakonykarsztnak..

Farkas István: Ha az avezetékkb.zO éve ott van, szerint be lehet jegyezni a
Földhivatalnál.

Rieger Tibor polgármester: Véleménye szerint atervezési munkálatok most
tartanak ott, ahol aZ augusztusi egyeztetés folyurtántartottak, amikor még nem
lehetett tudni, hogy ezek az említett dolgok hé*ráltatni fogiák a munkálatokat.

oberma}rer Miklós: A költségvetéshez kapcsolódóan kérdezi,hogy most mégis
megkapják a 13. havi illetményúket az önkormányzati dolgozók?

Rostási Mária jegyző: Az önkormányzati dolgozók 2008. évre a 13.-ik havi
illetményt havonta - 12 - egyenlő részbenkapják ffi€B, jelenlegi tudomása
szerint 2009 évre nem fogiák megkapn| de ez a2009. évi koncepcióban le is
van írva-

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az alábbi határ ozatot hozta :

55/2008. (XII.I.) ÖkKt határozat

Úrkút Közs ég Önkormá ny zati Képvi s e 1 őte stül ete az
Önkormán yzat 2008' III. negyedévi koltségvetésének
végrehaj t ását I 6 5 .282 e lF t telj esített kiadás sal 1 8 0. 9 8 3

eiFt telj esített bevétellel jőv ihagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 3 1.
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3.Napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzat2OOg. évi költségvetési
koncepciója.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőlás:

Pichler Józsefné : A koncepcióban a Felhalmo zási kiadásoknál tervezettekkel
egyetért, a kötelezettségvállalásokról pedig nincs mit mondani, mert a
képviselők tudják, mire kötele^ék el magukat hosszú távra,vagy rövid távra.
Kérdésként teszi fel, hogy a Mester utca folytatásaként a zöldségbolt melletti
csapadékvíz elvezető árokra egy gyaloghidat lehet-e építeni, és a gyaloghíddal
egy-vonalba a Rákóczi utcáig pedig gyalogátkelő helyként feIfesteni azutat
lehet-e. Kérdezi eú. azért, mert nagyon balesetveszélyes az affahaladó
tanulóknak és közlekedőknek, valamint mondja ert azért is, mert így talán
megszüntethető lenne atéren való parkolás.

Rieger Tibor polgármester: Ennek utána fog nézni, de aztmár előre tudja, hogy
az államiközítkezelőnek is kell ahozzájárulása a gyalogátkelőhely
fe 1 fe sté s é hez, mert á1 1 ami kö zuttal érintke zik az önkorm ány zati ilt.
A 2009. évi koncepciót aPénzugyibizottság is megtár gyalta, és az
k ány szétmokkal e gyütt e l fo gadásra j avaso lta.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül -
az alábbi határ ozatot hozta

56/2008. (Xil.l.) okKt határozat

urt t't Közs ég Önkormá ny zati Képvi s e l őte stülete az
Önkormá ny zat 2OO9 . évi költsé gvetési koncepciój át
elfogadja.

Felelős : polgárme ster, jegyzó
Határidó: 2009. február 1 5.

(A költségvetési koncepció szó szerinti szövege a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

4.Na pi ren d : 2009 . évi iv őv íz- é s szenn yv iz-szolgáltatási díj ak
me gá1l ap ítása - rendel e t-tew ezet.



Előadó: Rieger Tibor polgármester

{Azírásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Farkas István: Döbbenten Iátta e*.a kalkulációt, mivel tőlük, abányátől - mint a
víz e\adőjátőI - a DRV még nem kért ajánlatot a 2009. évi víz áréra. Tava|y 12
oÁ-ot emelt abánya, mikor még nem is ismerte a következő évi pl. villanyárat.
Most, ahírközlési eszközökből már tudni lehet, hogy lesz villanyár ernelkedés
is, és elképzelhető és reális alap1a is van, az áremelésüknek. Mi van akkor, ha
most avízdíj az önkormányzatrészéről elfogadásra kerül, de abányai áremelés
miatt a DRV a mostani átlagos 7-8 Yo-os emelésnél magasabbat szab ffieg,
ugyanis abánya és a DRV kozÍ.:i szerződés alapjánnovember 30-ig kell a
következő évre avíz árétt meghatározni.

Rostási Mária jegyző: Attól, hogy a DRV és a Mangán Kft közlri szerzódés
aIapjánnem tárgyaltákmeg a 2009 évivízárétt, és az esetleg magasabb lesz,
mint amit az Önkormányzat felé a DRV aján\atként küldött, és azelfogadásra is
került az önkormányzatrészérőI,attól nem javasolhat mégegyszer' egy magasabb
díjat, illetve ha az miatt javasol, nyilván a Képviselőtestület nem fogja
elfogadni.

Rieger Tibor polgármester: Egyetért a jegyzővel.

Farkas István: A DRV most is 30 oÁ-os vesztességgel számol, holott a
sportpályán is beépítésre került vÍzőra,valamint azLllegáIis rákötéseket is
felderítették. Ezek a dolgok ellenőrizhetetlenek.

Rieger Tibor polgármester: A ténylegesen elfogyasztott víz mennyiségét is a
DRV mondja ffiog, és ez is ellenőrizhetetlen.

Farkas István: A Bánya 100 e/m3 körül számIázza a eladott vízmennyiséget a
DRV felé.
Ami még feltünt neki , hogy a személyi jellegű ráfordítások a duplájára
emelkedtek a tavalyihoz képest.

Rieger Tibor polgármester: A tavalyinál még egy ember bére sem jött ki, ez
durván az ő szémításai szerint 2 ember bére, de ha pl csőrepedés van' akkor nem
egy Vagy két ember dolgozik, hanem több, és többször előfordult, hogy gépi erőt
is be kellett vetni az ásáshoz.



9

o összességében a 8 7o-os áremelést nem tartja olyan nagyon soknak. Infláció
környéki mozgásnak tudja be. A magarészérőI a kéttényezős víz- és
szennyvízdíjat javasolja és a2. variáciőt.

Lipp Józsefné: Ez az egyedül élőknek a legelőnytelenebb.

Rieger Tibor polgármester: Véleménye szerint a családosok vannak többen a
településen' nekik viszont eZ az előnyösebb.

A Képviselőtestület egyhangúlag * 9 igen szavazattal, _ ellenszavazat nélkül _
az alábbi rendel ete t hozta:

1412008. (XII.2.) OkKt rendelet

2009. évi víz és szennyvíz díjak.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

5. NAPIREND: 5.) Kommunális adóról szóló rendelet módosítása.
-rendelet-tewezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdós. hozzászólás:

Rieger Tibor polg'ármester: Úgy érzia kommunális adó még mindig nem olyan
magas' mint más településen. A rendeletet elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül-
az alábbi rende l ete t ho zta:

15/2008. (XII.2.) ÖBKt rendelet

A kommunális adóról szőIő 9lI995. (IX.18.) rendelet
módosításáró1.

(A rendel et szőszerinti szövege a jegyzókönyv
mellékletétképezi.)
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6.NAPIREND: Vegyes ügyek.

a.) Zs ő fiapusrtai e 1 ektrom o s háIőzat é rtéke s íté s e .

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Örömét fejezi ki, hogy aZsőfiapusztaiháIózat, ami az

önkormányzatnaknagy gondot okozott, kikerül a tu1ajdonábőI, ezért lobbyzott
már több éve az önkormányzat.

Rieger Tibor polgármester: Remélhetőleg a zsófiapusztai rendszer felqításra is
kerül' ami önkormányzatíberuházásból nem ment volna.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _

az alábbi határ ozatot hozta:

57t2008. fiIl.l.) Öt<xt határozata

Úrkút Község Önkormányzata a tulajdonában levő Zsófiapusztai
kisfeszültségű elektromos hálózatot, amely 1.675 fm kif' csupasz
szabadvezetékből és 17 db EKA 80 W-os HGl, illetve 1 db 2x125
W-os Hgl higanygöz lámpából,, valamint 52 db kif. fogyasztÓi
csatlakozóból áll, 1]73'360 Ft+Afa áron , azazbrutto 2'128.032
(kettőmillió-egyszázhuszonnyolcezerharminckettő) Ft-ért az
E.oN Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság nak eladja.
Az Önkormányzat meghatalmazza Rieger Tibor polgármestert a

mellékelt szerződéstervezetnek megfelelő adás-vételi szerződés
megkötésére és aláírására'

Felelős : polgármester
Határidő : azonnal

b.) Hauser Lajos Áltuláno' Iskola Szervezeti és Működési
SzabáLyzata
Előadó : polgármester, isk. igazgatő
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(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. ItozzászőIás:

Pichler Józsefné: Az előterjesztésből egyértelmíien kiderült, hogy miért
kell módosítani az iskolai sZMsZ-t és mit kellett benne módosítani.
Elfogadásra j avasolj a.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat
nélkül _ az aIábbi hatátr ozatot hozta:

58/2008. (XII.I.) okKt határozat

út ,it Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
fenntartás ábanműködő Hauser Lajos Általános Iskola
S zew ezeti é s Műkö dé s i S z ab áIy zatát v áIto zatás n é lkül
elfogadja.

Felelős : polgármester, isk. igazgatő
Határidő: folyamatos

c.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Az előterjesztést a képviselők cd-én előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: jó megoldásnak tartotta, hogy e napirendi pont keretében az
anyagot cd-n kapták meg, de az egész módosításróI az a véleménye, hogy már
nyomon követni is nagyon nehéz, és ezek a módosítások egyre többször
kerülnek a testület elé. Ennek most alapja is van, mivel a szociáIis társulások
miatt kell nagyobb részt módosítani.

Rieeer Tibor polgármester: Ez így van, és az ő véIeménye szerint hamarosan
újra módosítani kell majd amegáIlapodást.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi határ o zatot hozta:
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t2

59t2008. íXII.l.) Öt<xt határozat

út<,it Község Önkormá ny zatának
Képviselőtestülete elfogadja aZ Ú:
Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás - a
Társulási Tanács 4812008. (xI.19.)
TT. számu határozatával elfogadott -
módosítását az előterjesztés 1 . számu
me11ékletében
megfele1ően.

foglaltaknak

Úrkút Község Önkormány zatának
Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Űi Atlantisz

2.

3.

Többcélú
többször

Kistérségi Társulás
módosított Társulási

Me gá11 ap o dás át aláirja.

út ,it Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete utasítja a
polgármestert, hogy a határozatot az
Uj Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Elnökének küldje meg.

Felelős: Polgármester
Határidő:azonnaI

c.) Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására Társulási Megállapodás
jóváhagyása.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Farkas István: Erre a Társulásra az önkotmányzatnak kell ftzetnie?

Rostási Mária jegyző: E feladat elIátására azálIamtől igényelhető
alapnormatívátkapja a TársuláS' ezen kívül az önkormányzatnaksajátt"pénzéből
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nem kell hozzátennie semmit, azonban mivel társultak az önkormányzatok, ezért
még plussznormatíva is megilleti a Társulást.Hozzéfteszi, hogy pI. aházi
gondozásnáI eddig az áIlami normatíva nem volt eIég, mivel kevés volt a
gondozott, igy ahéni gondozőbéréhez az önkormányzatnakhozzá kellett tennie.
A Társulás a személyi állományt" átveszi, ezÚrkutvonatkozásában2 főtjelent.

Rieger Tibor polgármester: A megállapodás alapján, amennyiben a

normatívából maradvány mutatkozik, űgy azt az adott önkormányzatrészére,
fej l e sztésre vi s szafo r gatják.

Pichler Józsefné: Tudja támogatni a megállapodás megkötését, mert már _
ahogy többször is mondta - hosszú ideje vár erre az önkormányzat.

A Képviselőtestület egyhangiilag* 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az aIéhbi hatétr ozatot hozta:

60/2008. (XII.l.) ÖkKt határozat

út<rit Község Önkormá ny zata r észt y esz aZ Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás szerv ező tevékenysége
keretében a családsegítésre, ház segítségnyújtásra, nappali
ellátásr a, tám o g ató szol gáltatásra é s gyerm ekj ó 1 éti
szolgáLtatásraAjkaVárosÖnkormányzatgesáorságávaI
létrehozott társulásb at 2009 . január I . napjátőI.
Az önkorm ány zat v á1 1 alj a a - határ o zat meII ékl eté t kép ező _
Társulási megállapodásban meghatár ozot'j ogokat és
kötelezettségeket.
A képvi sel ő-testül et fe lhatalm azza Ne ger Tibor
polgármestert a Társulási Megállapodás a\áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hatátridő: azonnal

d.) INTERREG IIIB páIyázathoz kölcsön.
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Előbb visszafizeti urÚi Atlantisz a kölcsönadott 5,2 e

forintot, és azt követően kapja meg aZ újabb kölcsönt?
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Rieger Tibor polgármester: I gen, ez szigoruan így történik.

Pichler Józsefné: Pénzt adunk kölcsön olyanra, amit meg sem kaptunk.
Mert mit ér a terv, ha nem lehet engedélye ztetni, vagy nóm lehe t _ pénz
hiány áb an - me gval ó s ítani.

A Képviselőtestület egyhangtilag - 9 igen szavazattal, - ellen szavazat
nélkül _ az aIábbi határ ozatot hozta:

6112008. (XJI.l.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzata az lnterreg lllB
projekthez vállalt kötelezettségei teljesítéléhez
1.563'824,- Ft-ot 2009.11.30-ig az Úi Atlantisz
TKT-nek kölcsönad, az önkormányzat 2008. évi
költségvetésében tervezett gazdasági tartalék
terhére, abban az esetben ha a 2OoB.12.31-én
lejáró 5.275.100,- Ft rÖvid lejáratú kölcsön
határidőre visszautalásra kerÜl az
Ö n ko rm á ny zat számlájár a.
Felhatalmazza 'a polgármestert a
kÖlcsönszerződés Uj Atlantísz TKT- vel torténő
megkötésére.

Felelős :polgármestert
Határidő : 2008.12'31'

Több tárgy nem volt a polgármester az Ülést 20.oo órakor berekesztette.

kmft.

\-\
Rieger Tibor
polgármester

llc n"J-.. ,ol-..
Rostási Mária

jegyző

@


