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Képviselőtestülete 2006. december

ai kezdettel

me g tartott közme ghal gatásró l.
1

Jelen vannak: Rieger Tibor alpolgármester
Imri 7o|tán Géza
Lipp Józsefné,

Lisztes Győző
Pichler Józsefné,
Zseb eházy Káro lyné képvi s el ők

4 fő a falu lakosságarészérőI.

Távolmradását beielentette: Farkas István és ifi. obermayer Miklós
képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási

}l{rfuia

jegyző

a megjelenteket és megállapította,
t'ogy az ülés hatérozatképes, mert a Testület 10 tagiából 6 fő jelen van.
Ktilon szeretettel köszöntötte a falu lakosságarészéről megjelenteket, valamint a

Rieger Tibor alpolgármester köszöntotte

falutévénézőil
Tá4ékoztatta a megjelenteket és a fa|utévénézőit anőI, hogy a
Képviselőtestületnek minden évben egy előre meghirdetett közmeghallgatást
kell tartania, amit azidei évben a munkatervben szereplő rendes testületi ülésse1
illetve annak napirendj ével kibővítve tart a Képviselőtestület.

Ezutánismertette a közmeghallgatás napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
- 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül- elfogadott'

NAPIREND:

1.)

Úrkút Község Önkormányzat2006. évi gazdálkodásáról és
2007. évi terveiről, és tájékoztató a község környezetvédelméről.
Előadó: Rieger Tibor alpolgármester

2.) A2007. évivíz-és szennyvízdíjakről szóló rendelet-tervezet.
Előadó
3

.

:

Rieger Tibor alpolgármester

) Szemé tszáIlítási díj megáll apítás 2007 . évre. Rendelet_
tervezet.

Előadó

:

Rieger Tibor alpolgármester

4.) Községi Önkormányzat2}O7. évi munkaterv-terv ezete.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
5.) Vegyes ügyek.
a.) Po1gármesteri Hivatal és a Napközi otthonos Óvoda
alap ítő okiratának mó do sítás a.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végreh ajtásáről.
Előadó

:

Rieger Tibor alpolgármester

Rieger Tibor alpolgármester szóbeli előterjesnésében az alábbiJelentést tette a
Iej árt h atári dej ű te stül eti határ o zatok vé greh a1tás ár ől
:

6412006. (.XI.29.) ÓI<Kthatározat: AközaLkalmazottakés
a me gáIlapított j utal omkeret ki fizeté sre került.

támo gatás kiutal ást nyert.

köztisztviselők részére

: AzÚrkut Sk részérea 400.000.- Ft egyszeri

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal,

ellenszavazatnélkül _ a
lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáről szőIő Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

_

1.

NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat2}Oí. évi gazdálkodásáról

és

2007. évi terveiről, és tájékoztató a község környezetvédelmérő1.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
(Írásos előterjesztés, melyet az aIpolgármester sző szeúnt felolvasott, a
j egyzőkönyv
mell ékletétképezi.)

Kérdés,hozzászőIás:
Reiner József: Szeretett volna valamit hallani az önkorm ányzat 2007 . évi
terveiről, de nem hallott. Elmondja, hogy nagyon roSSZ azutak áIlaga, majdnem
,,vi1ágháborús''. Ezen kívül a Hősök utca elején folyamatosan 4-5 autő áII, ezek
miatt balesetveszélyes ott akozlekedés. Az idősek napjárőI az avéIeménye,
hogy a 80 éven felülieket és a kisgyerekes családokat kellett volna támogatni.
Felteszi a kérdést,hogy aki az idősek napján ott volt, miért nem jött el a
közmeghallgatásra.

Lisztes Gvőző: Szeretné megválaszolni Reiner Józsefnek a Hősök utca elején
való parkolásra vonatkozó kérdését.
Reiner József: Nem kérdezett 1lyet, így váIaszra Sem tart igényt.
Rieger Tibor alpolgármester: Ó arutak áLlagára vonatkozőan elmondja,hogy az
tényleg nagyon rossz. Azonbantudja aztis a falu lakossága, hogy a
szennyvízcsatorna tervei engedélyezésalatt áIlnak, így annak megvalósulása _
reményei szerint - rövid időn belül megtörténhet, és akkor az esetleg felújított
ö nkorm ány zati vtak fe lb ontá sra ke rü1 ne k. Ez nem gazda s ág o s, ezért az
önkormányzat szándékai szerint a Szennyvízcsatornázás után történhet azutak
felújítása.
Az idősek napjának megrendezésévelaz önkormányzat egy szép gesztussal
szeretett volna élni a szépkorúak felé, szándékaik szerint évente. Reméli, ez
sikerült nagyobb részt, és sikerülni fog a jövőben is, de azzaI is tisáában van,
hogy nem találkozott mindenki tetszésével.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül- a
gadta.

táj

ékoztatót

-

Dr Dőczy Mariann képviselő érkez\kaz ülésre -.
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évivíz-és szennyvízdt1ak<ről szóló rendelet-tervezet.

4

Előadó

:

Rieger Tibor alpolgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzásző\'ás:

Pichler Józsefné: Elöljáróban elmondja, hogy több mint négy éve képviselő és e
napirend minden évben szerepelt testületi ülésen, de ilyen átláthatő kimutatás
még nem volt. Köszönl
Rieger Tibor alpolgármester: Farkas István képviselő társa másirányú' fontos
elfoglaltságamiatt a testületi ülésen nem tudottrésztvenni, ezért írásban próbált
a dönté sh ozatall,pz s e gíts é get nyúj tani. ( S zámítás i mó d j e gy zőkönyvhöz
csatolva.)

Imri Zoltán: Sok a vízdíjemelés. EzvéIeményeszerint annak tudható be, hogy a
Mangán Kft által értékesítettvízdíjamagas, ami azizemeltető DRV a lakosság
feléhárít át.

Lipp Józsefné:

A

drasztikus emelést véleményeszerint csak azzal lehet
magy arázni, hogy a ráfor dítás költségei emelkedtek, de a 32 oÁ- ot nagyon
soknak tartJa.

Dr. Dóczy Mariann:

A 32

Yo-os emelkedést mivel magyarázza a

DRV.

Rieger Tibor alpolgármester: A DRV nem azt mondja, hogy 32 %o-ot emel,
hanem 20 % emelést magyaráz, mivel annyival emeli a tavalyihoz képest a
vízdíjat.
A testületi ülést megelőzően sikerült beszélnie a DRV munkatársával, EriLászlő
unal, akitől megkérdezte,hogy mi az oka az eszközmuködtetési költségen
történt előző évhezképesjelentős emelkedésnek -kb. 1.100 e/Ft -. Ériúr
elmondta, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben az idei számításnáI a tényleges
költségekből indultak ki úgy, hogy az I-tőI10 hónapig megvalósult
ráfordításokat felszoroztákaÍ2hőnapra, majd indexálták avárhatő inflációval.
A többi költség növekedéSe nem haladja meg aZ országos a1ánlás mértékét.

Lisztes Gvőző: A Kabhegyre felmenő vízmért?
Rieger Tibor alpolgármester: Igen, utánanézett és mért a Kabhegyre menő víz
mennyisége.
Véleménye szerint az eIfo|yő víz döntően a rejtett csőrepedések miatt és az
esetleg még meglévő régi vezetéken elfolyó vízmiattvan. Tudni kell, hogy

5

Vannak még átalánydíjas fogyaszLők kis számban, de az ő fogyasztásuk nem
indokolhatja a kb évi 30 e m3 vesztességet.
Elmondja aztis, hogy a DRV a rejtett csőtörések felkutatásáta elkezdte
audio l ó gi ai v izs gáIatot.

Lipp Józsefné: A kimutatás aIapján aZ egy tényezős vízdíjakedvező.
Pichler Józsefné: Azegyedül é1ő kisfogyasztőknakazlenne a jó, de többségben
a családosok vannak, és azoknak a kéttényezősbőI az első javaslat a
megfe1előbb.

Rieger Tibor alpolgármester: Szálmításai szerint ő is az előtte szólóval ért egyet.

LIpp Józsefné: Ő mindegyik díjat soknak taúa. A DRV vezetőitnem lehetett
volna meghívni?
Rieger Tibor alpolgármester: o mindenképp javasolja, hogy ezt atémáft a
későbbiekben mindig november hónapbantátrgyaIja a Testület, hogy az
üzemeltet őv el tárgyalni is lehessen.

ImriZo|tán: A bányával meg kellene beszélni, hogy azeInem fogyasztottvizet
_ a30 e m3-t- ne kelljen kifizetni. A bányának is érdeke, hogy a megfelelő
mennyi séget száml ázza.

Pichler Józsefné: A bánya amit eladottvízmennyiséget, azért akarja apénzét,a
DRV pedig amit megvettvízmennyiséget, azért akarja apénzét.A fogyasztő - a
lakosság _ ezzel pedig nem jár jól. A gondot majd azfoga megoldani,ha az
önkormányzatnak saját kútja lesz, mert akkor nem kell az elfolyt eltűnt vizet a
1

ako

s

ságg aI me

gflzettetni.

Rieeer Tibor alpolgármester: Kéri a Testületet, hogy aki az 1-es számú
javaslatot fogadja el, most szayazzon.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal,

1

nem szavazattaI az aIábbi rendeletet

hozta:
13/2006. (XII.21.)

OkKt rendelet

Úrkút Község 2007. éviivővíz és szernyvíz
szolgáItatás i díj akró 1.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

3. napirend: Szemétszállítási díjmegállapítás 2007 . évre. Rendelet-

tervezet.

E'lőadó: Rieger Tibor alpolgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:
Rieger Tibor alpolgármester: Itt is kategórikusan fogalmaz a dt1megállapító,
oÁ-ka| emelik a
hogy Ajka városban alkalmazott mértékben,16,5
szemétszállítási díj at.

Lipp Józsefné: Ezlega\ább kevesebb valamennyivel' mint avízdíjösszege.
_
A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül
az alábbi rende

1

ete

t ho zta:

1412006. (XII.21.)

OkKt rendelet

A hulladékkezelésikozszoLgáltatásról szőIő

I4l

2002.

(XII. 1 9.) rendelet módosítása-

(A rendeleÍ sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

4. napirend

: Községi

Önkormá nyzat 2007 . évi munkaterv-terv ezete.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőÍás:
Pichler Józsefné: A Munkatervben mindig a kotelezően és az abszolút tudott
napirendek vannak, és ezeken kívül van a rendkívüli testületi ülés.
Ó u^ugurészérőI eltudja fogadni a munkaterv tewezetet.
Dr. Dóczy Mariann: Javasolja,ha akisebbségi önkormányzattal közös ülésre
r...tit sor' úgy azt megelőzően a települési önkormányzat a napirendet először
külön tárgyalja meg.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _
az alábbi

hatátr

ozatot hozta:
7tl

200 6. (XII.20.) ol<Kt

\atár ozat

Úrkút Község Önkormá nyzati Képviselőtestülete 2007
évi munkaterve.

(A munkatew sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
5. napirend: Vegyes ügyek.
b.) Polgármesteri Hivatal és a Napközi otthonos Óvoda
alapítő okiratának mó do sítás a.

Előadó: Jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:
Rostási Mária jegyző: Szőbelikiegészítéskéntmég elmondja, hogy anapközi
otthonos óvoda vezetője a mai nap folyamánkérte al'apítő okiratuk módosítását
a sajátos nevelési igényű integrált nevelés kiegészítésével.
Rieger Tibor polgármester: Javasolja mindkét alapítő okirat módosításának
elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igenszavazattal, - ellenszavazatné|kúI az
al

ábbi

hatétr ozatot

|tozta:

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestü \ete 3 7 l al I 997 . (VI. 3 0) Ötrt
határozatában a Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerY szakfeladati
besorolási rendjét az alábbiak szerint módosítja:

Szakfeladat száma:

Szakfeladat megenvezés

.

552312
552323
552411
701015

Óvodai intézményiétkeztetés
Iskolai intézményiétkeaetés
Munkahelyi vendé g|átás
Saj át v agy bérelt ingatlan hasznosítása
Önkormány zatok, valamint több célúki stérs é gi
társul ás ok igazgatási tevékenys é ge

7sIr75

Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos
feladatok végrehaj tása
Helyi ki sebbségi önkormány zatok igazgatás\
tevékenysége
Máshová nem Sorolható szervek tevékenysége
Váro s és község gazdáIkodási szolgáltatás
Település i v ízeL!átás é s vízminőség-védelem
Köztemető fenntartás
Közvilágítási feladatok
Önkormány zatok, valamint többc é1úki stérs é gi
társulások elszámolása
Önkormány zatok, valamint többc é1úki stérs é gi
társul ás ok feladatr a nem terv e zhető e sz ámo ás ai
F inanszír ozási műve l etek
Óvodai nevelés' iskolai életmódra felkészítés
Áltulános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi szolgáIat
Védőnői szolgáIat
lHázi segítségnyujtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszere S gyermekv édelmi p énzb eli e llátások
Munkanélküli ellátás
Eseti pénzbe\i szociális ellátások
Eseti gyermekvédelmi ellátások
Szennyvíz ebezetés és kezelés
E'gyéb szőrakortatási és kulturális
tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység

75rr53

75r164

75rr97
751845
751856
751867
75

1

878

151922
751966

1

751999
801

1

15

8012t4
805

1

13

8sr2r9
8s 1286

8s1297
8s3233
853244
853255
8533

11

853322
853333
853344
8s3355
901116
92r925
923127

1

9

924014

Sportintézmények és sportlétesítmények
működtetése

924047
921826

Sportcélok és feladatok
Közösségi színterek tevékenysége

Felelős : polgárme ster,
Határidő: folyamatos

j

e

gy

ző

73/2006. (XII.2L.I ÖkKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormány zat Képviselőtestülete a Napközi otthonos Óvoda
Alapító okiratát, melyet a llll997. (II.24.) Ött<t határozattal fogadott eI, az
alábbiak szerirrt módosítja: (a módosítást az aláhuzott résztartaLmazza.)
801l1-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés,német nemzetiségi
nevelés. Logopédiai tevékenység,sajátos nevelési igénÉintegrált nevelés.
Felelős : polgármester,
Határidő: folyamatos

j

egyző

Több tárgy nem volt az alpoIgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

]L-

"lL-.

Rieger Tibor
Alpolgármester

Kmft.

ríb"s$r\ ^\".' \
,{

Rostási Mária

jegyző

