
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.
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Szám:122-9 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. július 14.-én             
                (csütörtökön) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
             Somogyi Imréné alpolgármester  
             dr. Dóczy Mariann,
             Lisztes Győző,  
             Pichler Józsefné  képviselők

Távolmaradását bejelentette:  Farkas István, Nagy Szabina képviselő                      

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
                                                                  
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából mind a 5 fő jelen van.

Ezt követően ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat, majd javaslatot tett 
egy 4. fő napirendi pont – Szennyvízcsatornázással kapcsolatos közbeszerzési 
eljárások című előterjesztés megtárgyalására. A javasolt napirendi pontokat  a 
Testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND: 1) Úrkút Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata.

                          Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                     2) Úrkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
                         Szabályzata módosítása – rendelet-tervezet.

                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                    3) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

                         Előadó: Rostási Mária jegyző

                    4) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
                         kiírása.
.
                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
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                  5) Vegyes ügyek.
                       a) Zizi presszó átalakítása.
                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                       b) Helyi újság esetenkénti kiadásának finanszírozása.
                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                       c) Rákóczi utca közvilágítás bővítése.
                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁS ELŐTT:

A.)Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről, 
tárgyalásairól.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:  A Társulás több polgármestere részéről a 
csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban elhangzott, hogy inkább saját erőből,  a 
közcélú foglalkoztatottakkal megvalósítják a felújítást.

Pichler Józsefné: Elég sokat kell fizetni a tervekre, és az úrkúti önkormányzat 
egyszer már belement egy ilyen közös pályázatba, amiből nem látott semmit.
Különben is a szennyvízcsatornázás után ez kell, hogy legyen az önkormányzat 
egyik fő feladata.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ő is így látja a dolgokat, értesíti az Új Atlantiszt, hogy 
az úrkúti önkormányzat nem kíván részt venni ebben a pályázatban. Kéri, hogy aki 
ezzel, és a polgármesteri tájékoztatóval egyetért, szavazzon.

A Képviselőtestület a polgármesteri tájékoztatót egyhangúlag – 5 igen, 0 nem 
szavazattal, - elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata.

                          Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(A Közbeszerzési Szabályzatot a képviselők előre, írásban megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Rostási Mária jegyző: Az úrkúti önkormányzatnak a 2010. június hónapban 
elfogadott érvényes közbeszerzési szabályzata módosításra szorult, ezt indokolta 
egyrészt a jogszabályi változás is, másrészt a most beterjesztett Közbeszerzési 
Szabályzat sokkal részletesebb, ezért talán a képviselők részére is közérthetőbb.
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Somogyi Imréné alpolgármester: Lehet hogy közérthetőbb, de a specialitása miatt 
eléggé nehéz megérteni.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2011. (VII 14.) önkormányzati határozata
 Közbeszerzési Szabályzatról

A Képviselőtestület Úrkút Község Önkormányzatának   
Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

(A Közbeszerzési Szabályzat szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

2.NAPIREND:   Úrkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
                         Szabályzata módosítása – rendelet-tervezet.

                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:  Nem hangzott el.

 A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (VII.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2011. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében és a 103/B §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.  Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 4/2011. (III.29.) önkormányzati rendelet 
32.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4)-(7) bekezdés 
jelölése „(5)-(8)” bekezdésre változik:
„(4)  a) A b) pontban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi
egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és 
nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre 
jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az 
önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon 
megadott elektronikus levélcímen.

3



aa) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-
tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.
ab) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésére kialakított oldalon közzétenni, 
hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre 
jogosultaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a 
vélemények kifejtéséhez. A véleményezési határidő minimum 6 nap.
ac) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének
kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az 
adatkezelés magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, 
felhasználását és törlését is.

ad) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos
vélemények megismerése érdekében a Képviselő-testület lakossági fórumot 
szervezhet.

b) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

ba) a költségvetésről szóló,
bb) a helyi adóról szóló,
bc) a költségvetés végrehajtásáról szóló,
bd) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezetet, valamint
be) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek 
fűződik,
bf) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 
szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.
c) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.

2.§.  Ez a rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba és 2011. július 16.  napján 
hatályát veszti.

       Fülöp Zoltánné                                                  Rostási Mária
       polgármester                                                         jegyző

 3.NAPIREND: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

                         Előadó: Rostási Mária jegyző

 (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné: Az előterjesztésben foglaltak érthetőek, az alapító okirat 
módosítását el tudja fogadni.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:
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      Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását e határozat 1. számú melléklete, 
a módosítással egységes szerkezetben a 2. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. július 25.

4.NAPIREND: Szennyvízcsatornázással kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
                         kiírása.

                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Fülöp Zoltánné polgármester:  Az írásos előterjesztést Rostási Mária jegyző 
elkészítette, azt a képviselők az ülés megkezdése előtt megkapták. 

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Kérdésként teszi fel, ha ezt a napirendi pontot most kellett felvenni 
az ülésen, akkor mi volt olyan fontos a többi napirendi pontban, hogy a polgármester 
a rendkívüli ülést összehívta?

Fülöp Zoltánné polgármester: Többek között az alapító okirat módosítása is fontos 
volt.

Rostási Mária jegyző: Véleménye szerint a szennyvízcsatornázással kapcsolatos 
feladatok minél előbbi elkezdése, elvégzése elsőbbséget élvez. A falu lakosságát is 
most első sorban az érdekli, mikor kezdődik el a csatornázás. Kedd délutánra sikerült
megbeszélnie mind a polgármesterrel, mind  az I. fordulós projektmenedzserrel hogy 
a szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó közbeszerzési törvényben meghatározott, 
nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések kerüljenek a  Testület elé, hogy az eljárás 
minél előbb megindulhasson. Ezek az eljárások a Mérnök, és a Projektmenedzsment
amely eljáráshoz 3-3 ajánlatot kell kérni, míg a szennyvízcsatornázáshoz, illetve a 
tisztítótelep tervezéséhez, építéséhez az előterjesztésben is leírtak szerint  a 
Közbeszerzési értesítőben kerül kiírásra a speciális jogszabályok, illetve a FIDIC 
sárga és piros könyv alapján.

Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatja arról is a Testületet, hogy a közbeszerzési
szakértő szerint előbb a Mérnök és a Projektmenedzsmentet kellene kiválasztani, azt
követően pedig lehetne kiírni a csatornázásra, illetve a telep építésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást.

Rostási Mária jegyző: Sajnos olyan időbeli csúszások vannak az eredeti 
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határidőkhöz viszonyítottan, hogy már lassan követhetetlen lesz a Támogatási 
Szerződés mellékletét képező Útvonalterv. Véleménye – és ezt a közbeszerzési 
szakember is elfogadta -, hogy eljárásokat párhuzamosan minél előbb meg kell 
kezdeni annak érdekében, hogy a beruházás belátható időn belül el is tudjon 
kezdődni. A Mérnök és a Projektmenedzsment kiválasztásához  a 3-3  ajánlat 
megkérése az ajánlati felhívást követő 15 napon belül  történik, míg a csatornázásra 
és a telep építésére vonatkozó  ajánlati felhívásnak hosszabb az átfutási ideje. A 
mint teljesen elkészül a Projektmenedzsmenti ajánlati felhívás is , - a Mérnöki már 
meg van -  azonnal el kell küldeni a határozati javaslatban is szereplő cégeknek.

Pichler Józsefné:  Ha már 2011. május 30.-án a közreműködő szervezet
 kiadta a tanúsítványt arról, hogy a közbeszerzési eljárás megindítását támogatja, 
akkor miért kellett ennyit várni?

Fülöp Zoltánné polgármester: A  II. fordulós közbeszerzési szakértő a június 16.-i 
testületi ülésen került kiválasztásra és azt követően lehetett csak vele szerződést 
kötni.

Pichler Józsefné: Már a június 16.-i testületi ülés óta is majdnem egy hónap elmúlt.

Dr. Dóczy Mariann:  Igen, az idő sajnos gyorsan halad, és a falu lakossága 
folyamatosan kíváncsi, hogy áll a csatornázás. A napok összeszámlálásával  41 nap 
jött neki össze, ami elég sok. Amennyiben minden rendben megy, úgy a kivitelező 
kiválasztását követően a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre szeptember 
végén, október elején  kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy a faluban a munkálatok télen 
kezdődhetnének, ami eléggé rázós lenne.

Rostási Mária jegyző: Az  előterjesztésben a határidőknél mindenhol a legrövidebb 
határidőkkel számolt,  de   a május 30.-i tanúsítvány kiadása óta  a közbeszerzési 
törvény változott és ezért a csatornára és a telepre vonatkozó ajánlatokat, műszaki 
leírásokat ennek megfelelően át kell  a szakértőnek  javítania és a közreműködő 
hatóságnak is a naprakészet meg kell küldeni. Ez újabb idő.

Pichler Józsefné: Azért  kell minden eljárást minél előbb elkezdeni, minden 
hiánypótlást  minél előbb elvégezni,  nem lehet várni heteket,mert  az idő megy, a 
jogszabályok változnak,  és a lakosság is egyre  türelmetlenebb, hisz a beruházásról 
nem tudnak semmit, holott a   hozzájárulást már több mint egy éve elkezdték fizetni 
és kíváncsiak arra, mi van a pénzükkel, mikor lesz csatorna.

Dr. Dóczy Mariann: A közbeszerzési eljárásokat minél előbb le kell bonyolítani, nem 
szabad várakozni. A csatornázásra nagy szükség van, minden képviselő azon van, 
hogy ez megvalósuljon, ehhez főleg a  polgármesternek és a jegyzőnek kell 
szorosan együtt dolgozni, megbeszélve minden egyes, gondot, problémát.

Fülöp Zoltánné polgármester: Mostanra már tudatosult benne is, hogy a 
közbeszerzési szakértőkkel, projektmenedzsmenttel határozottan, erélyesen kell 
fellépnie, mert különben az adott feladat elvégzése tényleg mindig az utolsó napra 
marad, ami megengedhetetlen egy ilyen projektnél.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
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alábbi határozatot hozta:

      Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata
a „Úrkút község szennyvízelvezetés és tisztítás” 
elnevezésű, KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0039 számú” 
projekt keretében Mérnöki szolgáltatásra, valamint 
Projektmenedzsmenti szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

A Képviselő-testület: 

1) jóváhagyta a „Úrkút község szennyvízelvezetés és             
tisztítás” projekt keretében

a)  Mérnöki szolgáltatás (1 sz. mell.)
b) Projektmenedzsmenti szolgáltatás (2. sz. mell)

            projektelemek megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás   
                                ajánlattételi felhívását és ajánlati dokumentációját  

 2)  A Mérnöki feladatok ellátására az Ajánlati felhívást meg kell
küldeni  az  alábbi  cégeknek:  1.Veszprémber  Zrt  Veszprém.
2.Beszt Kft Veszprém 3.FORSZ Mérnöki Iroda Zalaegerszeg

 3)A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására az 
Ajánlati  Felhívást meg kell küldeni az alábbi cégeknek: 
1.KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Kft Veszprém, 
2.Cél-Csoport Kft Csopak 3.ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató 
Zrt 1054 Budapest 4.Szint 93 Építési Iroda Kft Pápa 5. 
Veszprémber Zrt Veszprém

Felelős: polgármester, jegyző,  közbeszerzési szakértő
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
          42/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata

„Úrkút község szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű,  
KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0039 számú” projekt keretében 
szennyvízcsatorna építésre valamint tisztítótelep 
tervezésére és építésére irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról.

A Képviselő-testület: 

1) jóváhagyta a „Úrkút község szennyvízelvezetés és tisztítás” projekt keretében
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a) szennyvízcsatorna építése (1 sz. mell.)

b) tisztítótelep tervezése építése  (2. sz. mell)

projektelemek  megvalósítására irányuló közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi
felhívását és ajánlati dokumentációját  (mellékelve …… oldal terjedelemmel).

2) az 5 tagú Bírálóbizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg: 
Rostási Mária jegyző, Pichler Zoltánné pénzügyi ügyintéző,Rieger Tibor a
Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja, Rieger Ottó Úrkút, Mester u. 26.
sz. alatti lakós, és a Firmiter BT közbeszerzési tanácsadója

3) felhatalmazza a Polgármestert hogy az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati
dokumentációban szereplő határidőket és időpontokat az ajánlattételi felhívás
tényleges  feladásának  napjától  számítva  –  figyelemmel  a  vonatkozó
jogszabályokban foglaltakra,  valamint  az 1) pontban hivatkozott  ajánlattételi
felhívásban és ajánlati dokumentációban szereplő, határidőket és időpontokat
– határozza meg.

4) Utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a) az ajánlattételi felhívások közzétételéről. 
Felelős :  jegyző, közbeszerzési tanácsadó
Határidő: a 3) pontban elvégzett feladatokat követően azonnal. 
b) a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásáról. 
Felelős : jegyző, közbeszerzési tanácsadó
Határidő: folyamatos. 

5.NAPIREND:Vegyes ügyek.

a) Zizi presszó átalakítása.

                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászólás:

Lisztes Győző: Feltételezi, hogy a kérelmező leadta a tervrajzokat is. Szeretné 
azokat megtekinteni.

Fülöp Zoltánné polgármester: A  tervrajzokat Lisztes Győzőnek átnyújtja.

Pichler Józsefné: A Hivatal és az üzlet közti csapadékvíz elvezető árok le lesz fedve?

Fülöp Zoltánné polgármester: Nem lesz lefedve.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           43/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata

                                a Zizi Presszó és Cukrászda bővítéséhez  hozzájárulás.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az úrkúti 
396/7 hrsz-u osztatlan közös tulajdonú  ingatlan 
résztulajdonosa – a megtekintett építési tervrajzok alapján
-  hozzájárulását adja Veisz Judit egyéni vállalkozó 
tulajdonában lévő Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti Zizi 
Presszó Cukrászda meleg-konyhává való bővítéséhez, és 
a terasz beépítéséhez. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 29.

b) Helyi újság esetenkénti kiadásának finanszírozása.

                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Az idén még háromszor fog megjelenni a Tájékoztató, vagy 
kétszer. A forrás biztosításánál 3x30 e/FT +áfa van megjelölve, míg az 
előterjesztésben szeptember, illetve november hónap.

Fülöp Zoltánné: Három megjelentetésre vonatkozik az előterjesztés, melyből a 
júliusira vonatkozóan már intézkedett, a következő kettő tervbe van véve, és így kell 
a háromra a nyomtatás költségeit biztosítani.

Pichler Józsefné: Ez a 4 megjelentetési szám lesz tervezve a következő évre is?

Fülöp Zoltánné: Igen, ez a terv.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           44/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata
           helyi újság esetenkénti kiadásának finanszírozása.

                               A Képviselő-testület támogatja a helyi újság további három
                               számának megjelentetését és a kiadás költségeit – 30.000.- Ft+
                               áfa/alkalom -  összesen bruttó 94.500.- Ft-ot az Önkormányzat 

 2011. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére 
biztosítja.
Felkéri a polgármestert a Víza Kft-vel (Veszprém, Hajlat u. 31.)
a nyomtatásra vonatkozó szerződés megkötésére.
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 Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

c) Rákóczi utca közvilágítás bővítése.

                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Rostási Mária jegyző: Az előterjesztés törvényességi szempontból való vizsgálatakor
jelezte a Polgármester felé, hogy a jelzett terület – amelyre a 6 db villanyoszlop 
kerülne -  magántulajdonban van. A Hivatal előtt is tudott dolog – más ügymenetből 
kifolyólag - , hogy a jelenlegi tulajdonost – nem lehet elérni, így a tulajdonosi 
hozzájárulást sem lehetett még beszerezni, amely nélkül a közvilágítás bővítésére 
vonatkozó megrendelés sem valósulhat meg. 
Tájékoztatja továbbá a Testületet, hogy a rendezési tervben benzinkút besorolású 
terület nincs, ahol a benzinkút üzemelt, az a terület az érvényes rendezési terv 
alapján „közlekedési és közműterület – Parkoló” besorolás alá tartozik.

Lisztes Győző: Ez a bővítés így eléggé rizikós.

Somogyi Imréné alpolgármester: A Rózsa utcai közvilágítás bővítésére mikor kerül 
sor? 

Pichler Józsefné: A 2011. évi költségvetés elfogadásakor hangzott el, hogy a Temető
utcai közvilágítás bővítést napkollektoros úton kellene megvalósítani, ha a költségei 
is elfogadhatók.

Fülöp Zoltánné polgármester:  A Rózsa utcai közvilágítás bővítésre már kért 
árajánlatokat, az hamarosan meglesz. A napkollektorra vonatkozóan nem talál 
semmiféle ajánlatot, így az véleménye szerint kivitelezhetetlen.
A jegyző felvetésével egyetért, mert nem lehet idegen tulajdonú ingatlanra semmit 
építeni, meg kell előbb szerezni a tulajdonosi hozzájárulást. 
Javasolja a Képviselőtestületnek,hogy e napirendi pont témáját halasszák el 
mindaddig, míg a megvalósításhoz szükséges mindenféle nyilatkozat meglesz.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
polgármester javaslatával egyetért, és e napirendi pont halasztásra kerül a 
szükséges engedélye megszerzéséig.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN:

Képviselői interpellációk, kérdések

Pichler Józsefné: Kérdésként teszi fel, hogy a  csapadékvíz- elvezető árkok 
karbantartása, felújítása a nyáron megtörténik-e?
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Fülöp Zoltánné polgármester: Az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások 
rendszeresen végeznek karbantartást, a felújításra is még sor fog kerülni.

Rostási Mária jegyző: Az idei  évi költségvetésben 1 millió forint + áfa  van tervezve, 
ez főleg a falu alsó részén a Sikosék előtti árokrendszer felújítására vonatkozott, 
amely munkákkal kapcsolatban Farkas István igazgató is ígérte, hogy a gépi 
munkálatokba a bánya besegít.

Lisztes Győző: Így van, azonban a híd gondot jelenthet, hogy ott miként lehet az 
árokrendszert megcsinálni.

Fülöp Zoltánné polgármester: A  közfoglalkoztatottakkal megszervezi, és felveszi a 
kapcsolatot a bánya igazgatóval is, hogy a csapadékvíz elvezető árok a falu végén 
minél előbb felújításra kerüljön.

Több tárgy nem volt a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

kmft.

  Fülöp Zoltánné                                                           Rostási Mária
  polgármester                                                                 jegyző
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