Köa égj onkormúnyzat Képviselőtestüleíe
8409 Urkút Rúkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
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Készült: Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtesttilete 2007. szeptember
6 .-án (szerdán) du. 1 7. 00 &ai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefrré alpolgármester
Dr.Dőcry Mariann,
Farkas István
Imri Zoltán

Lipp Józsefné,
Lisztes Győző

Ifi. obermayer Miklós
Vassné Ba|áns Györgyi
Zseb ehány Károlyné képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az tilés határozatképes, mert a Testiilet mind a I0 tagsajelen van.

Eá követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület
Igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkil - elfogadott.
NAPIREND:

1.)

egyhangúlag _10

Úrkút Község Önkormányzat2O}7. évi költségvetésének
módosítása _ rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

2

) Űrkit

Község Önkormány zat 2007 . első felévi költségvetéséről táj ékoúatás.

Előadó: polgármester
3.) Tájékoztatő a helyi sportkör működéséről.

Előadó: Sportkör Elnöke
4.)Tájékoztatő a Teke klub miíködéséről.
Előadó: Egyesület elnöke
5.) Vegyes ügyek.

-

a.) Gyógyszertári szélfogó fennmaradásátaközterliletfoglalási engedély kérése.

_

b.) Iátszőtér kialakítása

-

c.) Temető utcai jarda felújításrínakkérése_ lakossági levél.

-

d.) Regionális vízművek önkormányzati tulajdonba vétele.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A.) Jelentés a leján hataridejű testtileti határozatok végrehajtásárőI.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangűIag_ l0 igen szavazattal,'
ellenszav azat né|kil * elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

napirend: Úrkút Község Önkormányzat}O}7. évi költségvetésének
módosítása

-

rendelet-terv ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőIás:
Farkas István: A magarészérőI a költségvetési módosítást el tudja fogadni,
mivel az egyrésú.aközpontilag kötelező módosítást tartalmazza' másrészt aü.,
amiről a Testület már döntött.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül

az alábbi rendeletet alkotja.
8/2007. (IX.7.)

-

ÖkKt rendelet

Az Önko

rmány zat 2OO7 . évi költségvetéséről szóló
212007 . (II. 15.) rendelet módosításáról.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétke4ezi.)
2. napirend: Úrkút Község Önkormányzat2OO7. első féléviköltségveté séről tájékoztatás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjeszést a képviselők előre megkaptak.)
Rieger Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondta, hogy az
önkormányzat2007.I. felévi költségvetésénekvégrehajtása jól halad, nagyjábő|
időaranyos. Aú. azonban el kell mondani, hogy vannak olyan feladatok, amelyek
csak a második félévvégénlesznek végrehajtva, ott tehát teljesítésmég nem is
lehet.

Kérdés.hozzászőIás:
Farkas Istviín: Mi van ott, aholpéldául a teljesítés100 Yo-on felüli. Ilyen pl. a
kozséggazdálkodáson a közlekedési támogatás.
Rostási Mária jegyző: Az helyesen közlekedési költségtérítés,vagyis a
bérlettérítés,Ez
azért került tulteljesítésre, mert az első felévben több közcélú
dolgozót foglalkoztattunk Zsófiapusáa külteriiletről. A személyi kiadásokon
belül eü" az összeget fedezni lehet.
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A Képviselőtestület egyhangúlag_ 10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül_
az alábbi

hatátr ozatot

hozta:

42 t2007 .

(lX.6.| ÖkR(t határozat

A Képviselőtestület az Önko rmányzat

2007 . I. félévi

költségvetését
L28.397 elFt telj esített bevétellel,
I 1 1.646 elFt teljesített kiadással

jőváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007 . december

3 1.

3. napirend: Té$ékozÍratőa helyi sportkör működéséről.

Előadó: Sportkör Elnöke
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Rieger Tibor polgármester: Köszönti e napirendi pont elejére megjelent Farkas
Józsefet a Sportkör tagsát.
Tájékoúala a képviselőtestületet, hogy a kiküldött anyaggal gondja volt, ezért
felkereste Tenk Csabát a Sportkör elnökét, illetve Horváth Jánost és kérte
mindkettőjtiket, hogy az elóterjesztéshez pénztigyi tájékoúatást is adjanak.Ez a
mai napig nem történt meg.

Pichler Józsefné alpolgármester: Ez alapján pedig nem lehet megtárgyalni e
napirendi pontot. Véleményeszerint az önkormányzat a legnagyobb szponzora a
sportkörnek, évente 2 millió forinttal támogatja,már ezért is elvárható a
megfelelő tájékortatás.igy, ilyen formában nem is lehet tárgya\ni ezt az
előterjesztést.

Farkas József sportkör tagia: Nem kapott azanyagból, és nem is tudta, hogy
csak ez az e\őterjesáés került az önkormányzathoz. Elnézéstkér, és a
következő te sttileti ü1é sre egy me gfelelő előterj e sztést ké szítenek.
Rieger Tibor polgrírmester: Javasolja ezt anapirendi pontot a következő testtileti
ü1 ésen egy me gfel elően elkészítette lőterj e sáé ssel tár gy alni.
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A Képvise1őtestület egyhangúIag_ 10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül
a polgármester

j

-

avaslatát elfogadta.

4. napirend: Tájékortaó a Teke klub működéséről'

Előadó: Egyesület elnöke

(rásos előterjesáést

a

képviselők e1őre megkapták')

elnoke
Rieger Tibor polgármester: Tájékortafia a Testtiletet, hogy a tekeklub
ar"grat*ea miatt a helyettese, Fehér Szabolcs képviselő az
*a'
'*"n'
egyesületet.

Kérdés.hozzászőIásVassné Balázs Györgyi:

Az

e\őterjesztést megfelelőnek tartja, azonban a

mellékletként.'ffi-á''nlgyie\számo\áscsakazönkormányzatitámogatásról
is?
szól. Ennyíbol gazdai<oa\k_azegyesület,YdW van még más szponzor
Tagdíjat mennyit fizetnek a tagok?

Fehér Szabolcs : Az Egyesület nemcs ak az önkormány zati támogatásból
á agdij,amely évi 1000.- Ft, amennyiben eznem elég,
g*dáIk"dkmert
"*
íry utagok itiuu.t is fizetnek. Pl. a mostani verseny előtt 10-10ezer forintot
rátt"t É"uregyesület szám|ájára.Ezenkívül a Rieger és Társa Bt a fő
szponzoruk.
Vassné Balázs Györgyi: A kérdéseireválasrtkapott, köszöni

szépen'

A Képviselőtestiilet egyhangúIag_ 10 igen szavazattal, - ellenszavaznélkül- az
előterj esztést elfogadta.

5. napirend: Vegyes ügyek.

a.)

Gyógyszertári széIfogó fennmaradásáraköztertilet_
foglalási engedély kérése.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos kérelmet a képviselők előre megkapták')
Rieger Tibor polgármester: Már korábban beszélt a Testtilettel, hogy a
erészegyszé1fogótszeretneközterü1etreépíteni.
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a győgyszerésznek,
hogy nem lát semmi akadáLyta szélfogó köZterületrehelyezésében, de ehhez az
teil, rrogy közterület-foglalási engedélyt kell kérni, és mivel a szélfogő építési
engedé$ köteles, a terveket mutassa be azönkormányzatnak. Ennek ellenére
minden engedély nélkül megépítésrekertilt a széIfogő'

Mivel

a terveket nem látta a Testirlet, aú. atájékoztatást adta

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné alpolgármester: Látta ó is az építmé''yt,véleménye szerint nem
*ú"Ébb/'t"ta régitípusútelepi lakások elé, vagy mellé építeuépítmények.
Vassné Balázs Györgyi: Hamár a szélfogó megépült, a leírtak alapjánsztikség
majd 5-6 év múlva atét azelőzetes tervek alapjanelkésziil, még
i'
""".ál{"
mód [esz a szélfogóhoz való igazítás. A gyógyszertárra szükség van,
mindig
ebben mindannyian biztosak.
Nemes János gyógvszertáros: A parkolással is gondja lesz, mivelha az új tér
at e57til, t'ot téneiuiztosítani a működési engedélyében előírt parkolóhelyeket.
Ez egyre szigorubb lesz, mivel' amozgáskorlátozottaknak is kell megfelelő
bejárási lehetőség és a gyógyszertár előtt parkolóhely.
Farkas István: Milyen fennmaradási engedély adhat ki az onkormányzat?
Véglegeset vagy ideigleneset?
Rostási Mária jegyző: A szélfogó építésiengedély köteles, az építésiengedély
t iuda'u az I. fokú hatósági jogkört gyakorló Ajka Város Jegyzőjénél van, tehát
azt ottke1l kérni. Mivel az épitménymár áLI, ezért fennmaradási engedélyt kell
rá kérni, azonban az építményközterületen áLI, ezért a közterület tulajdonosától,
vagyis az önkormányzattőIkell, illetve kellett volna első lépésbenközterülethasznáÍatiengedély kérni. A végleges, illetve az ideiglenes fennmaradási
engedély is nyilván ennek fi'iggvénye.
Dr. Dóczy Mariann: A téren, illetve közvetlenüI atér mellett lévő parkolóban
*gvi, kozterületen van a két váIiralkozó boltja. Azok milyen engedély kaptak?
Rostási Mária jegyző: Határozott időre szőIő közteriilet-foglalási engedélyt
kuptuk, és azépítésiengedélyükben ki van kötve ,ha az önkormányzatnak
sztiksége van azadott területre, úgy 1 vagy 2 hónapos felmondási idővel az
engedé1yt visszavonhat1a.Ert az engedély már t992-93 években került kiadásra.
Azőtaa két vállalkozó közterület_foglalási díjat ftzet.
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hogy
Nemes János gyógyszerész: Neki azaLényeg, hogy aterület azövé legyen,
lehet más célra használni. A hatarozott idő neki
nem jó.
lenne,
Rostási Mária jegyző: Ami abszolút biztonságot adna, az atu|ajdonjog

ffiterü1etmegvásar1ása,demive1aközterü1etahe1yi
nem lehetséges'
jofszabáIyok alapj {naforgalomképte1en,ezértazelidegenítése

a
Dr. Dóc4v Mariann: Véleményeszerint a győgyszerésznek is úgy kellene
kö"t..iil.t"t bérbe adni' ahogy a másik két vállalkozónak, határozott időre' és
érdekét
feltétlenül térítésmentesen.Azt tudni kell, hogy a győgyszertát a falu
követően
szolgáIja. Azlettvolna a céIszeru,ha adöntés születik előbb, és azt
épülmeg a felépítmény.

Rieger Tibor polgármester:

A szélfogó területe kb

2 m2, melyet ő is

ffiso1határozottidőre,agyőgyszertárosrészérehasználatba
- tart.
adni,

Ez ahatétozott\dő

atér arculatánakkialakítasáig- kivitelezéséig

jó, mert jön egy másik
Nemes János gyógyszerész: Ez ahatÍrozottidő neki nem
képvi s e lőte stül et, aki ezt me gválto ztathatj a'

A Képviselőtestület 8 igen,
hatátozatotltoúa:

1

nem és 1 tartőzkodő szavazaItal az alábbi

43/2007.

űx.6.l Ö*ru nannrozat

A Képviselőtestület a tulaj don ában lévő gyó gy szertár
e[őtti köaerü|etb őI a győgyszertárbejáratáltoz egy 2 m2
nagyságú tertiletet Nemes János Úrkút, Május I tér 2.
sz.alattigyőgyszerészrészérehatározottidőre,
térítésmentesenszélfogó céljából hasznáIatba ad.

határozottidőreszólóhasrnáLatatétarculatának

ki alakítás áig _a kivitel i munkák me gkezdé s éi g

A

_ tart.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
b .) J
_

atszőtér kialak ítása.

Dr. Dőczy Mariann képvisető távozikaz ülésről, így az ülésen a jelenlévő

képviselők száma 9 -

8

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli tájékoztatőjéhan elmondta, hogy a
kép't r.lőt*tiilet korábbi dönté sének me gfelel ően, me gkezdt e a játsz őtéri
jatttok, _ hinták és csúszda _ beszerzésének előkészítését,illetuárajánlatok
megkérését.Nagy segítségetnyújtott ebben Farkasné Lipp Adrienn.
Emlékeztetőül elmondta,hogy a Mangán Kft nevében Farkas István azt a
j avaslatot tette, hogy az önkorm ány zat költségvetésében a v ízbávis
ianulmánytervére iervezett2 millió forintot játszőtérijatékok vásárlására
fordítsa, és a bánya az ő költségére elkészítteti a tanulmánytervet'
Ezt aTestület egyhangúan elfogadta, erről döntés is született.
A bánya részérőI elűtőzmég olyan felajánlás történt, hogy a hinták, csúszdák alá
a balesew eszéIy mege\őzé'é é'd.kében,és a jogszabályok áItaI e\őítt biztonsági
beépítéskoltségétáiváIla\ják, valamint mivel a játszőtér a Mester utcai óvoda
udvarának alsó felében lesz, aztkerítéssel lekerítik.
Bemutatja a megrendelendő hintákról, csúszdáról a képeket' melyek ána2 millió
forint.
obermayer Miklós:

A kiszállítási

költséget a2 millió forint tartalmazza?

árbanbenn yan a szá|Iítási költség is. A 2 millió forinton felül
.'.'ég"."dő f.ladatokat abánya eVégzi.Nem érti, miért kell kerítéssellekeríteni
a jxszőteret azóvodai udvartól, hisz a játszőteret majd az ővodások is

Farkas István:

Az

hasznáI1ák.

Rostási Mária jegyző: Az óvodai udvart feltétlenül le kellkeríteni a játszőtértőI,
isilőírja. Azóvodai udvarban és óvodai játékokkal csak az
""r'J"g'r^bá1y
óvodások játszhatnak.
A játszőtéri játékokra és azokbeépítésérevonatkozó tanúsítványt ki fogja
kiadni?
Rieger Tibor polgármester: A tanúsítványraktitön gondot fordít, már táxgyalás
aiativan egy izakemberrel, aki amegfelelő tanúsíwanyt ki fogja adni'

Lipp Józsefiré: Ragaszkodna az ővoőa

a kerítéshez'

Farkas István: Akkor kaput is kellkészíteni.

Lipp Józsefné: Nem kell kiskaput tenni az ővoda\ udvar és a játszőtérközé,
-'..t az ővodásokkal kimennek aziftra és a jánszőtérbejáratánál fognak oda
bemenni.

Farkas István : B emutatj a a
ajánlatokat.

me

grendelendő játszőtérij átékokra vonatkozó
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megrendelni az
Rieger Tibor polgármester: A bemutatott ajánlatok alapján fogia
önkormány zat nev ében a j átékokat.

A Képviselőtestület 8 igen és L tartőzkodő szavazat mellett az alábbi
határozatothozta:
44 12007 .

(IX.6.\ Öl<Kt határ ozat

2007' évi
Úrkút Község Önkormány zat Képv\selőtestül ete az önkormány zat
létesítés
költségvetésúendeletében a fehálmozásikiadásoknál azlvővízbázis
zat
tanulmányterve címs ző a|att tew ezeff 2 milr|iő forintot az önkorm ány
(Mester u')
tulajdonában és fenntartásában mtiködő Napközi otthonos Óvoda
illetve
udvarának alsó részébenkialakítandó községi játszőtér kialakítására,
játszőtérijátékok vásár!ására fordítja. A MansánK-ft felajánlásában aztváI|alta,
r,ogy a2-mILLiő forint értékbensa3át kolts égénelkészíttetia községivővízellátás
tanulmánytervét.

Felelős: polgármester
Határidő 2007. december 31.

_

_
c.) Temető utcai járdafelújítasanak kérése lakossági levél.

(A lakossági leve|et

a

képviselők előre megkapták, me|y a jegyzőkönyv

mellékletétis képezi.
Rieger Tibor polgármester: Elmondja,how aTemető u' 1_9

szárr;tű

lakások

@valóbannagyonrossZ'ba1esetveszé1yesá1lapotbanvan.
a
Felújíiása szükséges . Az anyag|'rrrhozzávetőleg 100 elFt'ra lenne szükség,
munkaerőt az önio rmányzit

iko^u"^ú munkásokkal

tudná biztosítani.

szerinte
Pichler Józsefné alpolgármester: E gyetérta polgármester véleményével,
f.l k 11 úlít."i.Honnan lesz erre keret, kérdezi a jegyzőt?

"

Rostási Mária iegyző:
gazdálkodni.

A

gazdasági tartalék terhére a 100 e/Ft-ot

A Képviselőtestület egyhangúlag_9 igen szavazattal,
az a|ábbi hatát ozatot hozta

:

_

ki lehet

ellenszavazatnélkül_
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u. 1-9 számu lakások előtt
húzóáó jérdátfelújítja,melyre az önkormányzat2007. évi
költségvetésébena gazdasági tartalék terhére 100.000.- Ft-ot
biztosít.

A Képviselőtestület

a Temető

Felelős: polgármester
Határidő: 2007. október 30.

d. )

Re gi onál i s

vízművek önkormány zat\ tn\aj donb a véte e'
1

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptak.)

-Farkas István tátvozotta képviselőtestüteti ülésről, így ajelenlévő
képviselők száma 8 főre csökkent.)
Kérdés.hozzászólás:
pI. az
obermayer Miklós: Áfianulm ányozta az anyagot. Véleményeszerint ,Íta
DRV vesáeséges lenne, akkor az önkormányzatnak, mint
@ó
tagnak is fizetnie kellene.

Rieger Tibor polgármester:

*r.*énye Worrt

E

z

íw van,

de fordítva is \gaz ez a nyereségre'

ormányzxrésztulajdonossá válik a DRV-né1
semmifele hátrány nem éri az önkormányzatot, sőt nagyobb ráIátásalesz a
dolgokra.

e"

ti

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 ígen szavazattal, I tartőzkodással az alábbi
határozatothorta:

Úrkút Köz s é g Önkorm ány zat Képv is e őte stü1 ete az á11 am
szóló
tulaj donábu'' terr'o v áIÍa|kozói vagyon értékesítéséről
tggs. évi XXXIX. törvény 69lA. $. (7) bekezdésében
foglaltaka\apjánahelyiönkormányzatifeladatokellátását
haiékony an szo1gáló Dunantúli Regionális Vízmu Zrt.
törzstőkéj ét me gte ste sítő
1

11

részvénycsomagj ár a az e\]látási teriilet lakosságának
e gészéiezv i szűyított te l epül é sre vonatko b'?o esen indoko lt térítés
l é-lekszám ar ány ánakme gfel elő en kivétel
nélküli önkormány zxi tu|ajdonba adására vonatkoz ő igényú
bejelenti.
_
A iulaj donj o g átruh évásáv aI a továbbruh ánási tilalom
kivévé* ónko.- ányzatokközötti részvényáúadás- valamint
a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó
kötelezettsegvandas és az ezekkel összefiiggő biztosíték
nyúj tásával Lap c sol ato s szerző dést Úrkút Kö z s é g
Öoto'-any zata azÁpv Rt_rrel megköti'

Felelős : polgármesteni
Határidő: azonna|

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 20.00 órakor berekesztette.
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