a

I
I

.

Köa égi Önkormónyzat Képvis előtestíilete
E8409 Úrkút, Rókóczi u. 4 5. 38s/23 0-003.
Szúm: 14-9/2005.

Jegvzőkönvv
Készütt: Úrkút Község ÖnkormrányzatiKépviselőtestülete 2005. július 5.-én (kedden) du.
17.00 órai kezdettel meglartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Pichler József polgármester,

ImriZoltán,
Kocsó JÁnosné'
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
MAdlné Sas Anikó,
Lisztes Győzó,

Pichler Józsefné'
Rieger Tibor,
Vassné Ba|azs Györgyi képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mríria jegyzó
Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes' mert a Testiilet mind a 10 tag|a jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangúlag _ l0 igen
szavazattal. - ellenszavazat nélkül - elfogadott.

Napirend:

1.)

Úrkút Kdzségi Önkormrínyzat2}}5. évi költségvetésének módosítása
rendelet-tewezet.
Előadó: polgármeste

2.)

A község szennyvíz csatornénásáva| kapcsolatos feladatokrő| tájékoztatás.
Előadó: polgármester

3.)

AvoP LEADER+

Fészek aNyugat-Bakony lábánal című programról.

Előadó: polgármester

Napirend tárwalása:

1. napirend:

-

Úrkút Község Öntoimanyzat2}Ol. évi költségvetésének módosítása
rendelet-tewezet.
Előadó: polgármester

í
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/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés. hozzásző|ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül - az alábbi
rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormany zata 200 5 . évi költsé gveté sének módo sítása.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletétképezi.l

2.

napirend: A község szewtyvíz csatomázásával kapcsolatos feladatokról tájékoztatás'
Előadó: polgármester

/Írásos előter1esztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés^hozzászőlás:
Pichler József polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a,,Mangán'' Kft ügyvezetője
áItalirtlevélben - mely a jegyzőkonyv mellék|etétképezi_ foglaltakat elismeri, nem
sziíndékosságból történt.

Pichler Józsefné: A polgrírmester megfo galmazásában két előterjesztés készült, az egyík
konigálva lett a Mangan Kft ügyvezetőj e által., de ígazából a falu lakói elé történő terjesztése
még így sem jó. A másik előterjesztéstigazáből nem is érti.
Rostási Mária jegyző: Elkészítettégylevél_tervezetet, melyben a lakosságot írásban is értesíti
a Testület, hogy az egész faluban meg fog történni a csatotnázás, és ehhez előzetes
számításokat is végzett a megvalósíthatósági tanulmrányban megadottberuhénási költség
alapján. Figyelembe vette mind acsatománás, mind atisztitó telep költségeit_ 702milr|iő
forint - . A jelenleg érvényescéItámogatásról szóló jogszabály alapján a2000 fonél nagyobb
oÁ-fua' valamint különböző
lélekszrámú települések pályátzÁatnak, a beruházás max. 50
pá|yazatokkertiltek kiírásra, így pl. a Területfejlesztési Tanácsnál, a Környezetvédelmi és
Infrastrukurális operativ Programban. A jelenleg érvényescéltámogatásról szóló jogszabály
oÁ'a
szerint feltétel, hogy az üzembe helyezést ktjvető 1 éven belijl az ingatlantulajdonosok 80
rákössön aháIőzatra' Ehhez az szikséges, hogy azingat|antulajdonosokat mielőbb
tájékoztatni kell a beruházásról és minimum egy szandéknyilatkozatot kérni a
rácsatlakozásról. Amennyiben pályánatí úton a beruhánás össz költségének 70 Yo-a janbe,
űgy az ingatlantulajdonosnak hozzávetőleg24Í e/Ft-ot kell fizetnie, az önkorményzati
kclltségvetésben lévő 30 millió forintos saját fonás mellé. Természetesen ha a maximum
pá|yazati források kiaknázásra kerülnek és eredményesek, úgy az önkormányzatnak lakossági
oÁ-a, így 100.000.hozzájérulással együtt asaját fonás összege az ossz beruhazási költség 15
Ft az érdekeltségihozzájárulás ingatlanonként.
Rieger Tibor: Amennyiben a24I elFt_al megy ki a levél, biztos abban, hogy senki nem fogja
kérni a csatornázást.Ez az összeg rengeteg. Neki még a 180 e/Ft fogadható el.
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Mádlné Sas Anikó: Neki az a véleménye' hogy a lakosságot hitelesen kell tájékoztatni, mást
mondani nem lehet. Ha nem jön be a 80 %o-ospáIyánati összeg, űgy a 180 e/Ft-os
hozzáj arulásnál hirány lesz.

Lipp Józsefné: A 24l elFtszerinte is nagyon sok. Ezt az osszegetsenki nem fogja befizetni.
is a 180 e/Ft-ot javasolja induló alapnak

o

Edit: Úgyhangzottel, hogy a legmagasabb lakosságihozzájárulás a24I e/Ft, míg
a legalacsonyabb a 100 elFt. A kettő között kellene megállapítani a tényleges összeget.

Kclk<invei

Pichler Józsefné: A 180 e/Ft egy körülbelüli összeg. E levélbe ezt kellene bele írni, és meg
kell kérdezni, hogy avízi közmú tiírsulat \étrehozásával a kedvezményes kamatozású hitel
felvételnélazingatIannllajdonosnak mennyit kell havontavísszaftzetnie, 8 vagy 10 év alatt. A
180 e/ft is máshogy mutat, ha meg vanhatátozva, hogy ezt az összeget havonta _ szánitásai
szerint 2000.- Ft körüli összegben _ kell 8 éven keresztül törleszteni.
A falu lakóinak hiteles tájékoztatását nagyon gyorsan meg kell tartani. A polgármester
mostani előterjesztésében több konkrét dolgot kell belevennie, és majd elmondania ami
egyértelművéteszi az önkormányzat szándékát, hamár a falu egészérekészült terv' Javasolja a
közmeghall gatás időpontj ául j úlius 1 8. -át, hétfőt.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az aléhbi
határozatothozta:

4312005.

(V[.5.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület

2005.

július 18.-an (hétfőn) 18.00 órai kezdettel

közme ghall gatást tart.

A közmeghallgatás napirendi

pontja:

A község

szenrtyvízcsatornánása'

Felelős: polgármester
Határidő: azonna|
LIpp Józsefné: Véleményeszerint is, azingatlantulajdonosokat tájékoztatni kell arról, hogy
ott is új csatomahálózat került kiépítésre,aholmár van. Ezt viszont meg kell magyaránni,
hogy miért szükséges ez.
Rieger Tibor: A levélben keményebb megfogalm azáske|l,hogy azemberek rádöbbenjenek,
kell a csatorna.
Vassné Balázs Györgvi: A 180 e/Ft talan elfogadhatő, a levélbe bele kell venni aztis, ha nem
kerül felépítésreaz új tisztító telep, illefue az új csatorna,'űgy szikkasztót kell építeni,
amelynek az átra 500 e/Ft.

Pichler Józsefné: Az ó számára minden s7empontból érthetetlen aZ a polgármesteri
előterjesztés, amelyben a7308. Tótviízsony-Bakonygyepes út érintett szakaszánőlír, valamint
nem tudja, milyen területet, és miért kellene belterületbe vonni althoz, hogy a kht a
szenny v izcsatornázásh oz ho zzáj árulj on.
Vassné Balrázs Györgyi: Az ő száméta is értelmezhetetlen az előterjesztés.
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Pichler József polgrírmesÍet: A gázve.zeték
építésekora képviselőtestület ígéretet
tett a khtnek' hogy a 0132 hrsz-u ktittertiTetet
belterüilb;G;
*orur"- i i.?* meg. Ezért ezt
most kell megcsinálni,hogy ahozzájérulást
megadj;;kh,. Már fuajánlatot is kért ftildmérő
tewezőtőI' 70'000'- Ft+51v 5r16kben.
e másik
önkormányz at hely r e állít1a.
""t"t"r"'.rtségvállalás,' hogy akozutat az

Ái

Pichler Józsefné: o még mindig
nem érti az előterjesztéslényegét.
Rostási Mríria jeeyző: A gánvezetéképítésnél
a belterületbe vonásra úgy lett
kötelezettség
vál|alva' hogy a következő településrandezési
te.u mááoritásu ro.,ío a jelzettterüIet
belteniletbe vonásiíra sor fog r.áÁl"i.
a rendezési t.ru rrrJao. ításárasajnos azóta
sem kenitt
sor' mivel annak
pénzugyivonzatavan. Belterületbe
TleTes
vonás
vislont
csak a rendezési
terv módos ításáv aI lehetséges j
a ótent e g érvényesj o gr^uiryot
alapj an'

Kocsó Jánosné: A belteniletbe vonást
a gánvezeték építésénél
sem lehetett miár
simán ftildmérővel, csak rendezési
t"* rnoao, ításávaí, imi idő és pénz. Annak elkészíttetni
idején
sokat kínlódott a TestüIet' A tényeg
ivolt,trogy t iaát,it ászakhatós ágihozzájárulást, ezzel
azőtamég sajnos tényleg nem tó.,i'ít
és
sor a rendé zésitervmódosításár
a,
vagy
azűj
megalkotásríra.
Rostási Mríria jeevző: A Veszprém
Megyei Áilami Kozűtkezelő.ry,
akezelőjea községben
is átmenő közútnak, mely a lsos
sz. iotvazsony-Bakonygyepes úthoz
tartozik. A
csatomázási tervekhez szakhatósá
gihozzájarulásokat k;iiá tervezőnek
beszerezni,és a közút
kezelője garanciátszeretne kapni
íz o*oimni.;iái,^;ennyiben ut oritilsatornaépítéssel
érintve lesz, azbiztos rongálóáik,
fel lesz ásva, ezért aberll,házőönkormány
zatváIlaljon
kötelezettsé get aziránt, hógy
után
eredeti
áIlapotarahelyreráIlítja.
^rc)*^, ^csatornaépítés

ffi:Hanemvá1Ialerrekötelezettségetazönkormányzat,nemadja
ffi*x.*1*,*aközuthe|yreállÍtásáravonatkozőankötelezettségetkellvállalnia

f",['JJá'JiT#l"

egyhangúlag

-

10 igen szavazattal,- ellenszavazat
nélkül _

az

alábbi

Úrkút Község Önkormrányzati Képviselőtestrilet
kötelezettséget
ya}.tat arra, hogy as1e11wíz2''uto-u J|itési
munkái következtében
felbontásra kenilő 7308 sz. TótvrízsoniBakonygyepes
út _
csatornaépítésselérintett szakaszát _
ia"rr*-ást követően az
n!|::d:_Veszprém Megyei Áttami
Kozutkezelő Kht _
előírásaival egyezően helyieállítj
a.
Felelős : polgiírmester
Határidő : csatomázást követően
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3. napirend:

AVoP LEADER+

Fészek a Nyugat-Bakony lábár;ál című programról.

Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőlás:
Pichler Józsefné: Ajka is ide tartozik?
Rostási Maria jegyző: A kiírás alapjan a I0 ezemél nagyobb települések nem vehetnek részt a
programban.

Pichler József polgármester: A helyi értékekfelkutatása a feladat. Ilyen helyi értéklehet pl. a
falus turizmus fejlesáése, a más települések á|tal e\őillitott helyi termék, az urkúti csomagoló
üzemben való csomagolása.
Vassné Balrízs Györeyi: Az önkorményzatnakmennyi pénzel kell beszállnia.
Rostrísi Mária jegyző: Első körben az akciócsoportokat kell megszerveznt, akik kialakítjáka
helyi vállalkozói, önkormányzati, civil szf&aközös elképzeléseit. Itt még nem lehet pénz
nyemi. Ha ezek elfogadásra kerülnek, meghívásos alapon lehet majd páIyázni.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal,2 nem szavazattal, I tartózkodás mellett az a|ábbi
határozatothozta:
4512005.

1.

2.

ívII.s.) okKt határozat

Úrkút Község onkormanyzatánakKépviselőtestülete kifejezi
szándékát, ho gy az AV o P LEADER+ pro gramb an r észt kív án venni, é s
az ennek keretében megalakult pÉszpr (Falusi Énék,Szellemi
Közösség) a Nyugat-Bakony lábánál elnevezésű akciócsoporthoz
csatlakozik.
A Képviselőtestiilet tárnogatja, hogy a program sorián Halimba
Te lepülé s Önkormany zata töItse b e a v ezető szerv ezet szerep ét.

gy az akció c s op ort me gal ak ításáho z
sztikséges együttműködési megállapodást és a pály ázat benyúj tá sához
sztiksé ges e gyéb nyilatkozat okat aláírja.

Fe lhatalmaz za p olgárme stert, ho

Felelős: polgármester
Hataridő: július 15.
Több targy nem volt, a polgármestet az ülést 20.00 órakor berekesztette.

Kmft.
\

Pichler Jbzséf
eorsrirmüsty'

'ryt/ry

'(o'o \rr,l'\\Ó./\'
Rostáií Mária
jegyző

(

