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8409 Úrkút Rúkóczi u 45. Tel.: 88/230-003.
Szúm: 161-14/2008.

JEGYZŐKÖNYv
Késziilt: Úrkút Község ÖnkormányzatíKépviselőtestülete 2008. december 16.án (keeden) du. 16.00 őraikezdettel megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Dr. Dőczy Mariann,
Imri Zoltán,
Lipp Józsefné'
Lisztes Győző,
Ifi.obermayer Miklós
Zsebeháry Károlyné
képviselők

A falu lakossága

részérőI 15 fő

Távolmaradását beielentette: Farkas István' Vassné Balázs Györgyi
képviselők
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, valamint a Falutévé
nézőit és megállapította, hogy aziléshatátrozaképes, mert a Testület 10
tagsábőI8 f<í jelen van.
Té$ékoilattaa megjelenteket és a falutévénézőit,hogy a képvielőtestületnek
minden évben egy előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania, melyre e
napon került sor.
Ezután ismertette aközmeghallgatás napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
_ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül- elfogadott.

Napirend:

1.) Tájékoztatő Úrkut Község Önkormányzata2}O8. évi gazdáIkodásáról és 2009. évi terveiről, valamint tájékoztatő a község

környezetvédelméről.

Előadó. fueger Tibor polgármester

2.)TájékoztatőÚrkútközségbentewezettszennyvízbervházásról.
Előadó: Véghelyi Gábor Besá Kft részéről
3

.

) Hul adékkeze l é s i kö zszolgáltatásr őI szőlő rende et
módo sítása _ rende let-terv ezet.
1

1

Előadó: Rieger Tibor polgármester
4.) Vegyes ügyek.

a.)Utkezelői feladatok ellátása Új Atlantisz TT_on belül.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
b.)Veisz Judit egyéni váI|alkozó kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
c.) Napközi otthonos Óvoda Alapító okirat
módosítása.
E'lőadó: Rostási Mária jegyzo

d.)

Új AtlantiszTöbbcélú Kisterségi Társulás

i Intézke dés i Terv
Előadó: Rieger Tibor polgármester
áItaI ké szített Közoktatás

e

1

fo gadás a.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. na

pi rend : T ájékoztató

Úrkut Község Önkormányz ata 2008 . évi gazdálkodásáről és 2009. évi terveiről, valamint tájékoztatő a község

környezetvédelmérő1.

Előadó. Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjeszést a képviselők előre megkapták, a megjelenteknek és a
falutévénézőinek a polgármester az előterjesáést sző szerintfelolvasta.)

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott el.

A

képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal,
az előterjesztést elfogadta.

2. n a p i re n d : T áj éko ztató

Úrkut

kö zs é gb

e

_

ellen szavazatnélktil -

n terv e zetÍ s zennyv izb eruházásró

Előadó: Véghelyi Gábor Besá Kft részéről

l

.

-

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletétképezi,melyet az
előadó felolvasott.

-

Kérdés,hozzászőlás: Nem harl'gzott eI.

A

képviselőtestület egyhangtúag- 8 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkiilaz előterjesáést elfogadta.

3.

na

pi ren d : Hulladékkezel é si közs zolgáItatásról
mó do sítása _ rendelet-terv ezet.

szóló rendelet

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: o úgy gondolja, mivel októbertől tetemes csökkent az

územartyag ára, és ez a továbbiakban is várható , a szemétszáIlítás díját sem
kellene I0 %o-kal emelni.

Rostási Mária j e gyző : Az étrbarl nemcsak a száIlítás, vagyis az uzemany ag dl1a
van beszámítva, hanem a hulladék kezelése is.

obermaver Miklós: Kérdezi, hogy a szeméttelep még önkormányzati
tulajdonb an van?
Rieger Tibor polgármester: SlYo-ban önkormányzatituilEdonban, 49 %
magántulajdonban van.
Javasolj a a rendelet -terv ezet elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúIag_
az aléhbi rende

1

ete

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

t hozta:

16/2008. (XII.13.)

nélkiil -

Ökl(t rendelet

A hulladékezelésiközszolgáltatásról szőIő

I4l

(Xn. 1 9.) rendelet módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

2002.

4

4.napirend: Vegyes ügyek.

a)Útkezelői feladatok ellátása Új AflantiszTT-on belül.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:
Lipp Józsefné: Véleményesszerint a községnek nincs szükséges jelenleg
útiigyi szakemberre, mivel szennyvízbervházás előtt áll a település, ezért
utat j elenleg az önkormány zat nem tud építeni.

Rieger Tibor polgármester: Tájékoztatja a Testületet arról, hogy ő a
település nevében megszavaztaugyan- mivel ez évi szinten I47 elFt
kiadást jelent csak az önkormányzatnak - , azonban a Testület döntése a
lényeg. o amagarészérőljó dolognaktartaná. mivel a szakember a járdák
építés énéI, az utak felúj ítás án á1 nagy s e gítség l enne.

A Képviselőtestület egyhangulag-

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkiil _ az a|éhbi határ ozatot hozta:

62l2008.(X[.L0 okKt. határozat
1. Úrkút Község Önkormány zata az Új

Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás ,,helyi közlekedés, helyi

közútfennt artás" feladat ellátásához
feladat
csatlakozik és váIIaIja
lakosságarányos
ellátásának
költségeit.

a

2. Úrkift Község Önkormányzaténak

képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy a ,,helyi
közlekedés, helyi közútfenntartás"
feladat
költségeit,I 47

2009.
.9 40.-Ft

evl

önkormányzati hozzájárulást az

5

önkormányzat

a

2009.

évi

költségvetésébenszerepeltesse.

3. Úrkút Község Önkormányzaténak

Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a ,,helyi
közlekedés, helyi közutfenntartás"
feladat ellátásátről szóló hatérozatot
u, Úi Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Elnökének kiildje meg.

Felelős:

Határidő:
b.)

polgármester
azonnal

Veisz Judit egyéni váI|aLkozó kérelme.
EIőadő: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők a közmeghallgatás

előtt megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:

Dr. Dóc4y Mariann: Kérdéskéntteszi fel, hogy azizletsor többi
tulajdonosahozzájánll-e, kikötések nélkiil, hogy azon a területen
építkezéstörténjen? A kérelembenaz van, hogy az épitéshez
hozzát1áruIását aüa, ezek szerint még nem adták meg.
Rostási Mária jegyző: Mivel ő is az üléstmegeLőzően kapta kézhez a
kérelmet, nem tudottutánanézri pl. annak sem, hogy azizletsorra
vonatkoző alapítő okiratban kinek, milyen tulajdoni arátnyavaÍ\ aHivatal
udvarábahogyan lehet bejárni, stb, ezértkértea polgármestert, hogy e
kérelem megtárgyaIásáthalassza el a következő testtileti ülésre.

Rieger Tibor polgármester: Kérelmező pályazni akar, és apályázatot
januátr 10-ig kell leadni, ezért sürgős a kérelem elbíráIása.
Dr. Dócz.v Mariann: Úgy érzi, az Testületnek mindenbe bele kell egyezni,
azonban a kérelmezőnek semmi kötelezettsége nincs. Gondol itt arra is,
hogy a Testület utasította apol,gétrmestert, hogy jelen kérelmező által
építésiengedély, és mindenféIehozzájárulás nélkül a presszó oldalsó
bejáratamellé épített,,kusz1it'' -zárt, fedett göngyölegtárolőt- bontsa le,

6

amit a mai napig nem teljesített. Ó amagurészérőI csak úgy tud
hozzájárulni a kérelem teljesítéséhez,haez az építménylebontásra fog
kerülni.

Lipp Józsefné: Teljes egészébenegyetért drDőcry Mariannával. A
kérelmező az onkormátnyzathozzájárulását abban az esetben kapja ffieg,
ha a tároló lebontásra kerül.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, _ ellenszavazat
nélkÍil_ az alábbi hatétr ozatot hoúa:
63/2008.(X[.

1

6)

okKt. határozat

Úrkút Község Önkormányzat
az önkorm ány zat tul

aj

doni

-

ar ány

atátsashéai a\apítő okiratban
áboz viszonyítottan _ elvi

hozzájénl|ásátadja ahho z,hogy Veisz Judit egyéni
váI\a|koző azÚrkút, Rákóczi u. 47. szám alattiuzletházban

az áItala működtetett Zizi presszó mögötti

tátsasházi közös

területen kemence és konyha építésecéljából pályáaatot
nyújtson be. Fenti hozzájárulás feltételekéntszabja az
önkormány zat, ho gy a

göngyöleg!árolő

Zizi

pres szó oldal só

b ej

ár ata me

11

etti

lebontásra kerül, és a megvalósítandó épület

részeként_ tervek alap1an_ megépíthető.
Felelős: polgármester

Határidó: azonnal
c.) Napközi otthonos Óvoda a\apítő okiratának módosítása.

Előadó: Rostási Mária jegyző
(Irásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Rieger Tibor poleármester: Végül is csak arégi óvoda, mint telephely
miatt kell módosítani az a|apítő okiratot.

7

A Képviselőtestülete egyhangiúag_ 8 igen szavazattal,

- ellenszavazat

nélkül _ az alébbi határ ozatot hoüa:
64

l

2008 . (XII.

I6

)

ÖI<Kt határ ozat

Úrkút Köz s é g Önkormány zat Képvis el őte stül ete a Napközi
otthonos Óvoda Alapító okiratát, melyet 1 I l I 997 . (II.24.)
Ötrt határozattal fogadott el, az alábbiak szerint módosítja:
,,2 .) p ont ki e gé sztil az aléhbi a. ) p onttal : Az intéznény
telephelye: 8409 Urkút' Május 1 tér 1.
Felelős : polgrírme ster, jegy ző
Határidő: azonrtal
d.)

Új Atlantisz Többcélú KistérségiTársulás

áItaI készítettKöz oktatás i Intézke dé s i

Terv

e

1

fo gadás a.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
pont anyagát CD-n kapták meg a képviselők, mely a jegyzőkönyv
mellékletét is képezi.)
(E' napirendi

Kér dés, hozzászőIás: Nem hangzott eI.
A Képviselőtestülete egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkül _ az alábbi határ ozatot hozta:
6512008.

(X[.

16.)

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati
Képviselőtestülete aZ Uj Atlantisz
Többcélú KistérségiTársulás Társulási
Tanácsa áItaI készítettKözoktatási

IntézkedésiTervet kiegészítveaz

esélyegyenlőségi

programmal

elfogadja.

Felelős:

polgármester

Határidő: azornal

t-:l-

Több tárgy nem volt, a polgármester a közmeghallgatást
Rieger Tibor

polgármester

kmft.

17.30 órakor bezétrta.
r

(Qo-.\or*--=Róstási
jegyzó

Mária

\'

