Kö u égj on ko rmúnyzat Képvis előtestülete
8409 Urkút Rdkóczi u. 45. TeL: 88/230-003.

Szdm:130-I /2009.

JEGYZoKÖNYv
KészüIt: Úrkút Község Önkorman yzati Képviselőtestüle te 2009 . januar 20.an (kedden) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgrármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann,
Farkas István,

ImríZoltán,
Lipp Józsefné,
ifi.obermayer Miklós,
Vassné Baláns Györgyi,
Zsebehány Károlyné
képviselők

Távolmaradását bei elentette: Lisztes Győzt5 képviselő
Tanácskozási ioggal répzt vesz': Rostási Mália jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntötte

a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés

határozatképes, mert a Testiilet 10 tagjából 9 fo jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangúlag _ 9 igen
szavazattal' - ellenszavazat nélktil - elfogadott.
Napirend : 1 .) Úrkút Község Önkormanyz ata 2009 . évi munkaterve.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
2.) Közöss

égi haz 2009 . évre vonatkozó munkaterve.

Előadó: Tihanyiné oczella Zsuzsawtaprogramsz ew ező
3

.)

Irtézményi térítés i díj ak
Előadó

4.)

:

me gál

lapítása _ rend

és a szociális ellátásról szóló

612007 . (III.29.) rendelet módosítása.
:

terv ezet.

Rostási Maria jegyző

A szociáIis igazgatásról
Előadó

el et-

Rostási Mérta jegyzó

5.) Vegyes ügyek.
a. ) Aj ka-Úrkút kö zött i iv őv ízhálő zat terv ezésérő l táj éko ztatás.

b.) Kiss Évalakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A.) Jelentés a lejárt hataridejű testületi hatérozatok végrehajtásáról.
Előadó: Polgiírmester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kér dés, hozzásző|ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _

9 igen szavazattal, - ellenszav azatnélknl_ a Jelentést

elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
l.napirend

:

Úrkút Község Önkormány zata

2OO9 .

évi munkaterve.

Előadó: fueger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann: A munkatervetamaga részétől elfogadja, és javasolja, hogy amennyiben
mód van rá, a képviselőtesttileti ülések keddi napokon legyenek, ha lehetséges, akkor pedig a
hónap első keddjén.

ImtiZoltán: Neki a du 16.00 óra korai időpont, szerctné, ha

a

testületi ülések 17.00 órakor

kezdődnének.
Rieger Tibor polgármester:
munkaterv elfo gadását'

Az elhangzottakkal egyetért, azokat módosítjak, javasolja

A Képviselőtestület egyhangúlag _

a

9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

határozatothozta:
1

t2009. G.20.\

Ókkt határ ozat

A Képviselőtestület 2009' évi munkaterve.
(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletétképezi.)
2.

napiren

d:

Közö

s

ségi ház 2009 . éwe vonatkozó munkaterve.

Előadó: Tihanyiné ocze||a Zsuzsawta proglamsz eru ező

.
-

(Irásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászólás:
Rostási Maria jeevző: javasolja a munkatervet kiegészíteni _amennyiben a Testület egyetért
vele - a helyi fafaragók, festők és egyéb művészeti ágak műveinek kiállításával'

Lipp Józsefné: Eá ő is nagyon jó gondolatnak tartja,támogatja.
Tihanyiné oczella Zsuzsanna: Ert pő:Jőlag feltétlenül beveszi a munkatervbe.
Rieger Tibor polgármester:

Az

elhangzottakkal kiegészítve javasolja a munkaterv elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazat1aI. - ellenszavazat nélkül _ az alábtbí
határozatothozta:

A

Közössé gí haz 2009 . évi munkaterve

(A munkat erv a jegyzőkönyv mellékletétkópezi.)

3. n ap

iren

d

:

lntézményitérítésidíj ak megállapítása _ rendelet- terv ezet'
Előadó

:

(rásos előterjesztést

Rostási Maria jegyző
a

képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőlás:
Pichler Józsefné: A térítésidíj mar 2-3 éve ugyanannyi, ezt a 3,5 Yo-os emelést nem tartja
veszélyesnek, elfogadható.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

rendeletet hozta:

9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _

1/2009. ű.21.)

az alábbi

ÖkKt rendetet

AZ iÍÍézÍnényi
térítésidíj akól.
(A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
4.napirend: A szociális igazgatásről és a szociális ellátásróI szóló
612007 ' (III.29.) rendelet módosítása.
Előadó

:

Rostási Mária jegyző

4

(rásos előterjesrtést

a

képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőIás:
Dr. Dóczy Mariann: A szociálpolitikai kerekasáal megint csak a jegyzőkönyvek sorát fogja
szaporítani, de tényleges feladata nincs, illetve azidei évtől aközmunkaterv elfogadása'

A képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az atábbí

2/2009. (I.21.) Ökkt rendetet

'

A szociális igazgatásről
6 12007 . (IIL29 .)

és a szociális ellátásról szóló
rendelet módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
S.napirend: Vegyes ügyek.
a.

)

Aj ka-Úrkút között

i iv őv ízháIőzat tew
Előadó: Rieger Tibor polgármester

ezés érő l táj

éko ztatás.

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőlás:
Farkas Istvrín: A tájékoztatőhoz csatolt anyagot áttanulmányozta, éskérdéskéntteszi el, hogy
a DRV-nek milyen jogon van elviírása, eloírása, extra igénye, azÚrktft-Ajka vizvezeték
tervezésévelkapcsolatban.
fueger Tibor polgármestqt: A DRV jelenleg a szolgáltatő, és ilyen minőségében került be az
egyeztetési eljarásoknál' ok ismerik jelenleg a legjóbban a rendszert
Farkas István: Azonban nem a DRV a tulajdonos és nem islesz az'
Vassné Balazs Györeyi: A szolgalmi jogért merrrryit kell fizetnie az önkorményzatnak. Ez
már szerződésbe van foglalva?
Rieger Tibor poIgarmester: A szolgalmi joggal érintettekkel beszélt, hozzájárulásllkat
megadták, azonban a konkrét összeg akkor kerül meghatátozásta, amikor a beruhazás is
időszení lesz. Tudomása szerint a szolgalommal érintett terület értékének5 -l0 %o-aszokott a
kártérítésösszege lenni, de mindenkivel egyénileg meg kell egyezni, hogy mennyit kell
ftzetni.
Vassné Balázs Györgyi: Kérdezte ezt azért,mert tudja, hogy a gáubenlhazásnál milyen
torttrát járt az önkorményzat, mert volt aki nagyon sok pénzt kért volna a szolgalmi jogért.
Farkas Istviín: Kivitelezésre mikor kertilhet sor?

Rieger Tibor polgármester: A tervek elkészültek, engedélyezési eljárás alattvannak' Azt
követően lehet a beruházásról és annak költségéről beszélni.
Farkas István: Kérdezi eztazétt, mert a mu gazdasági helyzetben a mangiín kft is komoly
gondokkal küzd, lassan a csőd felé halad és elképzelhető, hogy év végénmar nem tud a bánya
vizet szolgáltatni a falunak. Mint a bényatulajdonosa, ügyvezetője most bejelenti a
Testületnek, hogy ezvalős gond' náluk is _ sajnos - megkezdődött a leépítés,az elso
dolgozók ezerahéten kapják megaz enől szóló dokümentumokat, és ez folyamatosan
történik év közben is.
Vassné Balázs Györe}'i

:

A szennyvíznél még a víz is

fontosabb

j

elenleg.

Farkas István: Amennyiben abányabezár, műszakilag össze fog omlani, ktilön nem lehet
megoldani, hogy csak víztermeléslegyen.
Rieger Tibor polgármester: A hallottak alapján rövid időn belül a jelenlegi szolgáltatóval és a
bányával megbeszéléstszervez a kialakult helyzetrol. Megkeresi az országgyulési képviselőt
is, hogy fud segíteni, mert ez egy rendkíviili beIyzet elé áIlítja az önkormányzatot.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül _ az alább
hatátozatothozta:

3 12009.

(I.20.\

okkt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zata a Beszt Kft -vel kötott Aj ka-Úrkút
közti ivóvíz távvezetékre vonatko ző T erv ezésíszerződést bruttó
I.4I7.200 Ft-al, a 2009. évi költségvetésben megemeli, ezzel
együtt aszerződés hataridejét 2009. marcius 31. napjáig
meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

"sffi fJt*xHt

jl,'""-ü''1il:J,:lakmeghosszabbítása.

Rieger Tibor polgármester: Kiss ÉvaÚrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakós , aki az
önkormányzattől bérli a lakást, kérelmében aztkéri, hogy a bérleti jogviszonyt az
önkormányzathosszabbítsa meg. Jelenleg élettrársával, annak húgával_ akinek ó a gyán1a_
közös gyermekükkel laknak ott. Most varják második közös gyermektiket. Javasolja a bérleti
j ogviszonyt két éwel meghosszabbítani.

Dr' Dóczy Mariann: Tudomása szerint nehéz szociális helyzetben vannak, nem tudnának hova
menni, j avasolj a a bérleti j o gviszony me gho s szabbttását.
Farkas István: Mennyi a bérleti díj? Fizetik rendesen?

6

Rostási Mrária je,gyző: A havi bérleti díj 4700.-Ft/hő, valamint a4 főre avizdíjátalány 6400
f[lhő. Előfordul, hogy lakbérhátralékkal rendelkeznek a Csokonai u. I. sz. alatt lakó bérlők,
azonban - egy bérlő kivételével,aki nem Kiss Éva_ felszólítás után befizetik az elmnadt
bérleti díjat'

A Képviselőtestület egyhangúlag _

9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

határozatothozta:
4/2009. o.20.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület

az önkorményzat tulajdonát képezó
Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti ingatlanban lévő
bérlakást Kiss ÉvaÚrkút' Csokonai u. 1. sz. alatti lakós
tészere 2009.januar 1. napjától bérbe ad1a 2010.
december 3I. napjáig.
Felelős

:

polgármest

er

jegyző

Hatríridő: azonnal
Bejelentések:
Vassné Balázs Györgyi: Az elmÍútnapokban a természetvédelmi területen sétált, és
megdöbbenve vette észre, hogy a terület felső részénkerítésépül oly módon, hogy nem lehet
megközelíteni magát a természetvédelmi területet. Mit tud err.ől az önkormiínyzat.
Rieger Tibor polgármester: Ót zoos augusztusában személyesen megkereste a
Balatonfelvidéki Nemzeti Park helyettes vezetője, hogy a 2008.01.01-én természetvédelem
alá kerÍilt 17614 hrsz-u területen kerítésoszlopokkertiltek felállításra. Időközben megérkezett
Winkelmann Zoltánes ok közösen megállapodtak, hogy a kerítéspontos helyét, építhetőségét
és szükségességét a későbbikben a Nemzeti Park és az egyesület egyeÁeti egymással.
Rostási Maria jegyző: A jelzettterület aMagyat Állam tulajdonát képezi,a HM akeze\ője.
Mondja ezt azért, mert jelenleg erre a területre a HM birtokvédelmet kért, így rendelkezésére
ál1 a tulajdoni lap is. (Megjegyzi a birtokvédelem nem a kerítésmiau kérték.)Ezért nem érti
miért a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal egyezkedik Winkelmann Zoltán. Véleménye
szerint építésiengedély szilkséges a vadkerítésre.
Vassné Balazs Györgyi: Kéri a polgármestertnézzen utiína, hogy mi épült ott, és van-e
engedély rá, és tájékoztassa a következő testületi ülésen.
Több targy nem volt, a polgármester az tilést 19.00 órakor berekesztette'
kmft.

Rieger Tibor
polgármester

Qat^l^

#

t .-\tA

RistlasÍIfáriiu'
jegyzó

-

