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égí onko rmdnyzat Képvis előtest ülete

8409 Urkút Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szúm: 187-12 /2010.

JEGYZoKÖNYv
Készíift: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépvrselőtestülete 2010. december 6.-án
(kedden) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Fülöp ZoItánné polgármester
Somogyi Imrénéalpolgármester
Farkas István,
Lisztes Győző
Pichler Józsefné képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Távolmaradását beielentette: Nagy Szabina' Dr. Dóczy Mariann
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testiilet 7 tag1ábóI5 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét' melyet a Testület egyhangúlag - 5
szavazattal,-ellenszavazatnélkilelfogadott.

igen

É

NAPIREND: I.)20110 évi ivőiíz- és szennyviz-szo|gáltatási díjak _ rende1et-tewezet..
Előadó: Fülöp Zoltánné polgrírmester
2.) Kózségi Önkormrín yzat 20 I 0' évi költségvetésének módosítása
tewezet.
Előadó
3.

)

:

- rendelet-

Ftilöp Zoltánné polgármester

Úrkút Község Önkormrány zat 20 l0. ilI. negyedévi ktiltségvetésének
végrehajtása.

Előadó

:

Fülöp

a.) Úrkut Község

Zoltfu:u;ré

polgrírmester

Önkormányzat2}Il. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Fülöp Zo|tánné polgármester
5.) Kommunális adórendelet módosítása.

Előadó

:

Fülöp Zoltannépolgármester

A.) Jelentés a lej árt határidejti testületi határozatokvégrehajtásáról.
Előadó

:

Fülöp Zoltánné polgármester

(A Jelentést

a

képviselők előre, írásban megkapták.)

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentés alejárthatáridejíitestületi határozatokvégrehajtásáról
egyhangúlag _ 5 igen szavazattal,l ellenszavizatnélkul_ elogadta.
B.) Tájékolztatő
Előadó

:

akét testületi ülés közö

ttvégzettpolgármesteri feladatokról.

Fülöp Zoltáwté polgiírmester

(Irásos előterjesáést a képviselők előre megkaptrík.)

Fülöp Zoltánné polgrírmester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondta, hogy a hótolássa1
kapcsolatban gond volt mind a traktorral' mind a traktorossal. A gondot _ munkáltatói
jogánál fogva - sikerült megoldania úgy, hogy egy plussz traktoiost keresett,
aki
felváltja az eredetit, azonbanmég a traktor telephelyezése és az alkatrészek átadása

terén látott gondot.

ÁlzÚj Atlantisz KistérségiTársulással kapcsolatban is tett szóbeli kiegészítéstaz
alábbiak szerint:
A Tiírsulásből2011. januar 1. napjától kiváló félben lévő Somló kömyéki települések
Devecser központtal új társulást kívánnak kialakítani. Erre akormányzattőlmár
pozitív íg&etetkaptak. Így
-ajkai társuláshoz az Ajkakörnyéki telópilések fognak
tartozni, így Urkút község is.
Kérdés.hozzászőlás:
Pichle,r Józsefné: Úrkút szempontjából mindegy hova fogtartozni a többi település,
mert Úrkút csak Ajka viíroshóz tud.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
táj éko ztatőt elfo gadta.

5

igen szavazattal'

- ellenszavazat nélkül _ a polgármesteri

NAPrREND TÁRGYALÁSA
l.napirend: 2011. évi ivőviz- és szenn1wíz-szolgáltatási díjak _ rendelet-tervezet..
Előadó

:

Fülöp Zoltánné polgiírmester

Előadó

Fülöp Zo|táwté pol gármester

:

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:

\.
"

Farkas István: Áftanulmányozva a DRV által készítettpénzigyíszátmításokat megállap íthatő,
hogy az nem tükrözi az aktuáIis helyzetet. Ugyanis a Mangán Kft tavaly óta nem emelte a
DRV által vásárolt viz árát. Ez nem jelentkezik a számításoknál. Továbbá a személyi
kiadásoknál is gondot lát, mivel a személyi jellegű ráfordítások összege az előzo évhez képes
lényegesen csökkent, azonbanennek a költségelemnek a megszűnése az összes ráfordításra
nem gyakorolt semmilyen hatást
Véleménye szerint eá a kalkuláciőt, és a kalkuláciő alapjánkiszámított díjat nem lehet

elfogadni.
Kérdéskéntteszi még fel, hogy az e|végzett csőrepedések javítását elletőrzi-e az
önkormányzat.
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem jönnek be az önkormányzathoz, és így nem is lehet
ellenőrizni, hogy mikor, milyen munkát végeztek el. Egyetért Farkas Istviínnal' nem javasolja
az áLta|aelmondottak atapjan a rendelet elfogadását. A DRV-vel megbeszél egy taláIkozőt,
ahol ezeket a kérdéseket tisztávni keII.
Pichler Józsefné: Javasolja a megbeszélésenvegyen részt Farkas Istviín is.
Farkas István: Szívesen tésúvesz,akár el is lehet menni a DRV-hez' hogy minélelőbb
megoldódjon a dolog.

Fülöp Zoltánné poleármester: Javasolja e napirendi pont elhalasztását addig, migvízdíjas
kalkuláció megfelelően le nem tisztéaődik a DRV_vel.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

5 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ a polgármester

javaslatát elfogadta.

2.napriend : Közsé gi Önkormany zat 20
tervezet.
Előadó

(rásos előterjesztést

a

:

1

0

.

évi költsé gvetésének módo sítása - rendelet-

Fülöp Zoltárnépolgarmester

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

5 igen szavazatta1'. - ellenszavazat nélkü| _ azalábbi

rendeletet hozta:

8

/2010. (XII.7.I ÖkKt rendelet

Úrkút Közsé g Önkormány zat 20
módosítása.

I0

.

évi költsé gvetésének

,

(A rendelet sző szerirÍi szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

3. napirend: Úrkút Község Önkormán
végrehajtása.

yzat2OlI.III. negyedévi költségvetésének

Előadó: Fülöp Zoltanné polgiírmester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés. hozzászóIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
hatátrozatothozta:

5 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _

55/2010. (XII.6.)

az alabbi

okKt határozat

Úrkút Község Képviselőtestülete az Önkorm ányzat 20 l 0.III. negyedévi
költségvetését
I83.26I e/FT teljesített bevétellel és
l 7 2.020 e/FT telj esített kiadással elfo gadj a.
Felelős: polgármest er, jegyző
Határidő: 2010. december 31.

4 napirend: ÚrkútKözség Önkormányzat2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó

:

\

Fiilöp Zoltánné polgrármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés-hozzászólás:

Fülöp Zoltánné poleármester: Kiegészítéskéntelmondja, hogy dr.Dőczy Mariann képviselő
telefonon kereste meg, és kérte tolmácsolja a Testület felé, hogy az
"orvosi Rendelő ablakaira
szúnyoghálót kér, valamint a védőnői lakás gazfiltése nagyon sokba kerül, ezért gondolkodni
kellene más fritési módról.
Pichler Józsefné: A z eltiterjesztésből kiderül az is, hogy aközcélű'foglalkoztatás
megsziínésre' illetve átalakításrakerül. Jelenleg hany ktszcélúfoglalko ztatottvan? Kérde zi ezt
azértis, mert a felső falurészben, a Rákóczi utcéban 3 lakatlarr haz előttnincs letakarttva altő,
és nem lehet közlekedni, pedig több általános iskolás gyermek is van, akiknek az úton kell
iskolába menni.
Lisztes Győző: Attól' hogy lakatlanok ahézak,még tulajdonosaik vannak, és azoknak
kötelességtik a jardát letakarítani. Kérdéskéntteszi el, mi van a temetővel. Jutott-e előbbre az
önkormiínyz at az átv étellel kapcsolatban.

Fülöp Zoltiínnépolearmester: Pichler Józsefnénak válaszoha elmondjá, hogy jelenleg 4
kozcélű foglalkoztatott van' de a járdatisztítása a tulajdonos dolga.
önkormányzatitulEdonba vételével kapcsolatbart, azonban
'd Plébrínos urtaltárgyalt a temető
előbbre lépésnem történt, mivel nincs megfelelő nyilvántartás, hogy ki, hany évre ftzetetl
sírhelymegváltást. Aravatalozó felújítására vonatkozőantaláltpáIyánatot, ami az egyhézrais
vonatkozik.Ez apályázat saját erőt sem igényel. Az előbbre lépésérdekében javasolja
meghívni az önkormányzathoz a Plébanos urat' hogy a Testület tárgyalni tudjon vele.

l
.
'

Rostási Mária jegyző: A ztény,hogy a ravatalozőépülete nagyon rossz állapotban van mind
kívül, mind beltil. Ahhoz, hogy az önkormányzatfeltudja újítani,vagy pályáuni tudjon,
önkormányzatitulajdonba kellene kerülnie. Mivel aravataIozó k<irnyékénmég elég sok az
tires terület, elképzelhetőnek tart1aatemető megosáását úgy, hogy aravataloző
önkormány zati tulaj donb a kerülhe s Sen.
Farkas István: Véleménye szerint is meg kell hívni a Plébános urat, és ezeket a kérdéseket
meg kell beszélni vele. A koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy a^ eltvdja fogadni,
mert a lényeges kérdéseket,a részleteket úgy is a költségvetési rendelet fogja tartalmazní.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

5 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az alabbi

határozatothozta;
56/2010. (XII.6.)

okKt határozat

Úrkút Községi ÖnkormányzatKépviselő- Testülete, a 20II. évi
költségvetési koncepciót meg1árgyalta, aú. elfogadja.
A költségvetés összeállítása során a következőket tartja szükségesnek
figyelembe venni:
1.) A Képviselőtestület a2011. évi költségvetési koncepcióban foglaltakat a
rendelt tar gy alásénál a p érr;ügyi lehető s é gek szerint érvénye s íti.
2.) A 20II . évi bevételek tervezési szempontj ait az alábbiak szerint határozza
meg:

a.) a bevételek teljes ktiní felmérése,
b.) páIyazati lehetőségek teljes köni kihasználása,
c.) helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása,
d.) kintlévőségek behajtása,
3.) A 20II. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell' hogy
legyen:
a.) a takarékos gazdálkodás,
b.) intézmények működtetésének biztosítása,'
c. ) j o gszab ályban rc gzített kóteIezo fe l adatok e llátás a.
A Képviselőtestiilet felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy ? költségvetési
rendelet előkészítésesorán az I-3. pontokban foglalt szempontok
biztosítsák.
érvényesítését
Határidő : 2OI 1 . évi költségvetés benyújtásának időpontj a
Felelős: polgrírmest er, jegyző

5. napirend: Kommunális adórendelet módosítása.

Előadó

:

Fülöp Zoltánné pol gármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A maga részérő|nem javasolja a kommunális adó tétel emelését
20II. évre vonatkozőart,mert azállampolgárok amúgy is meg vannak terhelve mindenfele
pénzügyi kötelezettséggel.
Kér dés.hozzásző|ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 5 igen szavazatta|'

- ellenszavazat nélkül _

az alábbi

hatátozatothozta:

57t2010.

íxII.6.) Ötxt határozat

A Képviselőtestület 2011

évre vonatkozóan a kommunális

adó tételemelésétnem javasolja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonna|

NAPIREND UTÁN:
A.) So,,rnogyi Imrénéképviselő tájékoztatatta a Testületet, hogy a községbe n é|ő Láng
GézaGytirgy újságíróval találkozott, aki felajanlotta, hogy nagyon szívesen segít az
önkormányzatnak egy havi szinten megjelenő újság megszerkesztésében. Jónak
találja,hogy a helyi rendezvényekrő| azttrkÍftiak minden hónapban értesülnének.
Pichler Józsefné: A gondolatot nagyon jónak tartja, tudja támogatni, de véleménye
szerint tartalommal minden hónapban igazánnem lehetne megtölteni, ezért a
negyedévi kiadás lenne szerinte az eLfogadhato.
Rostási Mária iegyző: Pénzügyi és jogi oldalról megközelítve mondja el, hogy
mindkettőnek előbb uténa kell számolni, nézni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Elvileg az önkormányzatnemzárkőzik el, ő is jónak
tarfiaafelvetést, azonbana jegyző által elmondottakat vizsgálni kell. A későbbiek
soriín vissza lehet térni e témára.

Somog.viImréné:Aze|hangzottakalapjántájékoztatjaazt$ságírőt.
Több tárgy nem volt, a polgiírmester azülést 19.30 órakor berekesztette.
kmft.
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Fülöp ZolÜnné
polgármester
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Rostási Maria

jegyző

