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Készült: Úrkút Község Önkorm ány zati Képviselőtestülete 2003 . máj us 26.'án
Du. 15.00 órai kezdettelmegtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Pichler József polgármester,
Imri Zo|tán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,

Lisztes Gyóző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefiré,
Rieger Tibor,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Az ülés helve: Kozséghaza - tanácskoző

terem.

Pichler József polgármester: Köszöntötte a megielenteket és megállapította,
hogy azi\éshatánozatképes, mert a Testület mind a 10 tagia jelen van.
Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
elfogadott.

Napirend

z

I./Úrkút Község Önkormányzata2003. évi költségvetésének
módo sítása _ rendelet-tew ezet.

Előadó: Polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napirend: Úrkút Község Önkormányzata2003. évi költségvetésének
módosítása _ rendelet-tervezet.
E'lőadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Pichler József polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy a Somlókörnyéki
Önkormány zatok Szövetség e _ 26 önkormányz attal _ a Területfej lesztési
Tanácshoz a településrendezési tervek elkészítéseérdekéb en páIy ázatot nffi t
be. MivelÚrkút Község Önkormányzatánakis el kell készíttetniee tervet
2004. december 31.-ig, javasolja az önkormányzat csatlakozását a
átzx benyúj tását a Tertiletfej lesáé si Tanác shoz.
S oml ój enő gesztors á gáv aI nyfitaná b e a p áIy étzatot. A
települések rendezési terveinek össz költsége 63.750.000.- FT, melyből saját
fonás g.g75.0o0.- Ft. Ebből Úrkút község rendezési terve brutto 4.875.000.Ft., ebből a saját forrás 975.000._ Ft, melyet két évben_ 2003-ban 487.500.Ft és ugyanennyi 2004. évben is _ kell biztosítani. Ebben az árban a
rendezési tervhez szükséges tervek mind megvaÍrnak, kivéve a
környezetvédelmi tervet, melyet külön az önkormányzatnak el kell
készíttetnie.
Mivel azidei év költségvetésében nem lett tewente rendezési terv
semmiféle összeg, ezért a költségvetést is módosítani kell.
elkészítésére
Javasolja a gazdasági tartalék terhére azideig évre jutó összeget a
F elhalmo zási kiadások j avára módo sítani.
zövetségh ez, és a
A 26 önkormányzat
S

p á|y

Kérdés,hozzászőIás:
Rieger Tibor: Maximálisan javasolja arészvételt,mert így mégis olcsóbb a
rendezési terv, mintha az önkormányzat a korábbi 7-8 millió forintos
étraj ánlatokat e fo gadta v o lna.
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Edit: Mi az e\őnye, ha társulunk a Szövetséggel a rendezési tervek
elkészítéseérdekében.

Kökönyei

V

as

sné B al áz s Györ gy

i:

Mi lyen határi dőre v áIIaIták,

v áIIaIj ák

az

elkészítését?
Rostási Mária jegyző: Az egyik előnye talán az árqánlatbanmutatkozik, ha
több település rendezésitervét készítikel, árkedvezményt ad a tervező, a

J

Területfejlesztési Tanács is kedvezőbben bíráIja el apályázatokat, ha társulást
hoztaklétre az adott cél eléréseérdekében.
A konkrétbatfuidőt majd a szerződésben kell kikötni, nyílván olyan határ\dő
lesz, hogy a jogszabáIyban eLőírtx_2004. december 3I. - az önkormányzatok
tartani tudják.
Rieger Tibor: Javasolja a költségvetés módosítását az előterjesztés szerint.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
az alábbi rende

1

ete

10 igen szavazattal, _ ellenszavazatnélkül

t hozta:

-

11/2003. /V.27./ Okkt. sn rendelet

Úrkút Község Önkormány zata 2003. évi koltségvetésének
módosítása.

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

A Képviselőtestület egyhangúlag _
az alábbi

hatátr

10 igen szavazattal, _

ellenszavazatnélkül-

ozatot hozLa:

2212003.

N.26.l okKt.

sz.

határozat

Úrkút Közs é g Önkormány zati Képvi s e őte stü l ete
elhatározza,hogyaSomlókörnyékiÖnkormányzatok
Szövetsége települé seivel egytitt elké szítteti Úrkút Község
rendezési tervét. A gesztori feladatok ellátásávaI megbízza
Somlój enő község Önkormány zatát. Ennek érdekében
páIyánatot nyújtanak be a Veszprém Megyei
1

Területfej

szolgáló

le

fej

sztési Tanác sho z, a teruleti ki egyenl ítést
le sztési célútámo gatás elnyeré se érdekéb en.

Felelős: polgármester
Határidő: azotlnal

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen, _ ellenszavazatnéIhll _ az alábbi
hatátrozatothozta:
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23 12003.

N .26,l Ö|rKt.

sz.

határozat

Úrkút Közs é g Önkormány zati Képvi s e lőte stül ete a
S oml ókörnyéki Önko rrnány zato k S zövets é ge te epül é s e ive 1
me gvaló sítandó
S omlój enő község ge sztors á gáv aI közösen
pá|yázatot nffit be.
rendezési terv készítésére
1

lepülések rend ezési terve ö ssze gköltsége
63.750.000.- Ft.
Az önkorm átnyzatok saj át forrása
9.975.000.- Fr.

A

te

:

:

Úrkút Község Önkormányzata saját forrása: 975.000.- Ft,
melyet az alábbiak szerint folyósít:
487.500.-Ft.
487.500.- Ft.

2003. évben:
2004. évben:

A gesztori feladatokkal Somlójenő Község
Önkormány zatát bizzák

ffi
€

g, mind a me gbízást, mind az

elfogadástatesttiletekhatározatbanrögzitették.
a polgármestert a
szüks é ge s me gá1 ap o dások é s nyi atko zatok aláír ásfu a.

A Képviselőtestület felhatalmazza
1

1

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több

tártgy

nem volt, a polgármester az ülést 16.00 órakor berekesáette.

Kmft

rI

Pichld'i Vózsef

'í)o" \.o.:.-\o-.
Rostasi Maria
jegyző

