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A falu lakossága
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arkas Isfuán,

if . obermayer Miklós,

stási Mári a jegyző

Rieger Tibor pqlgármester köszöntötte

a megielenteket és megáll apitotta,
hogy az ülés batározatképes, mert a Testület tö"tagab
ő 7 tőietln van.
Külön szeretettel köszöntötte a falu lakossága rész?ről meg|eienteket,
valamint a
falutévénézőit.
Tájékortatta a megielenteket és a fa|utévénézőit, hogy
a Képviselőtestületnek
évben egy előre meghirdetett közrreghaligatást kell tartania,
1|nde1
unit azid,ei
évben is a munkatervben szereplő rendes tesitiletil'ilésse1,
illetve annak
napirendj ével kib ővítve tart a Képvi selőtestül et.
Ezután ismertette a-közmeghailgátás napirendjét, melyet
a Testiilet egyhangúlag
_ 7 igen szavazattal, - ellen szavazatnélktil _
eifogadott.

NAPIREND:

1.) Tájék oztatő Ú.tut Község Önkormán yzat 2007
. évigazdálkodásáról és a 2008. évi terveiróI,,valamint tá$ékoztatő a
közs ég komy ezetvédelmérő 1.

2

Előadó: Rieger Tibor
polgármester

2)ŰrkttKözség Önkormányzat2OOl. évi vizszewtyvíz dijáÍól.

és

Előadó: Rieger Tibor
polgármester
3.) Vegyes ügyek
a.) Kiss Évaúrkútilakós kérelme, lakásbérleti j ogvis zony
me gho s sz abbítása ir ánt.

Előadó: Rieger Tibor
polgármester
b.) Cserhalmi Erika lakásbérleti ügye.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

c.)

Úrkút Község rendezési tervének bemutatása.
Előadó: Rieger Tibor
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT.
A.)LejárthatáridejűtestiiletihatározatokvégrehajtásárőI.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkaptrák.)
Kér dés. hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal,

_ ellen szavazatnélkül _
a
lejárt határidejű testiileti határozatok végreh ajtásárőI szőIőJelentést
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1

napirend: Tájékoztató Úrkut Község Önkormány zat2007. évi gazdátkodásarőI és a 2008. évi terveirőI,,valamint tájékoztatő a

község környezetvédelméről.

Előadó: Rieger Tibor
polgármester

(Írásos előterjesáés, melyet a polgármester sző szerint felolvasott, a
j e gy zőkönyv me 11 ékletétképezi.)

Kérdés.hozzászőIás:

Wolf Ferenc állampolgár: Elmondja art,hogy nap mint nip járbuszokkal, és
Iátja,hogy melyik településen milyen abuszvátró helyiség. Megállapította, hogy
azilrklti buszvrírók a legrosszabbak, mert folyamatosan ki van törve az ablakuk,
szét vannak rúgva, nagyon csúnyák. A másik gondja az,hogy a templomtól
lefelé nincs sőzva azut, így alig lehet közlekedni. A közmunkások miért nem
sőznak?
A minap a Kossuth utcába járt' ahol a járdáknem voltak letakarítva, havasak
voltak, csak az úton lehetett közlekedni.

Rieger Tibor polgármester: Sajnos igaz,hogy abusnárók nagyon rossz
állapotban vannak, nagyobb részt arongáIásnak is köszönhetően. Éppen ezért
tervbe vette a Képviselőtestiilet - ahogy atájékoztatőban el is hangzott -, hogy a
2008-as költségvetési évben abuszl,árők kicserélésétmeg kell kezdeni.
A közmunkások folyamatosan sóznak' nem tudja, hogy a je'rzett területen miért
nem. Utánanéz.
Ahazakelőtti járdat aháztulajdonosrának kell megtisztíÍania a hótól. Erre
mindi g fe lhívj a a fi gye lm et táj ékoztató i fo lya mán.

Csík Attila állampolgár: Már korábbi közmeghallgatrísokon is elmondta,hogy az
orgona utcavégétőI azErdész utcáú.nem lehet megközelíteni nagyobb méretű
járművel, mint pl. a kukás autó sem tud bemenni azErdész utcába, és véleménye
szerint ezért van sok szemét a Fenyves utca és azBrdész utca végén.Amíg az
Erdészutcában nem szélesítikmeg a Budaháziék melletti utat, addig szemét
hegyek lesznek ott.
Rieger Tibor polgrírmester: Az ügy folyamatban van, foldhivatalnál fog még
eljárni a tulajdonviszonyok tisztánásamiatt. Nem érti, mi az összefiiggés a
között.
szemét lerakás és az útszélesítés
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Falutévéadás a2. napirendi ponttól nincs, az áIlarnpolgárok is távoztak -

2. napirend: Úrkút Község Önkormányzat
2008. évi víz- és
szetrtyvíz díjárőI.

Előadó: Rieger Tibor
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Kérdés.hozzászőIás:

L':*T-':"1l:::.:i:'I:.*n"Nry"a'1ú'.g!:"u;d'u*imagyarázhatőazzalis,
át v ízb azisuk van. En kov ett Hul i
-u ; é'lgyöil
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emelkedés.

Úrtijo1

.az egytényezős tavalyi és idei árakatösszehaso nIíNa, 13 %o-os az
emelkedés.
Tudott dolog, hogy
a helyi MangánKft_től vásárolja avizet.Tudomása
szerint abánya L2,5|PRV
%o-kal emelie a DRV felé a víz árát.

&gl Négy variáciőban adtameg a kéttényezős árakat a DRV.
osszehasonlító számitásokat végzett' mely -uá^ítárui
alapjan a 2. vagy 3.
vaiáciő ttint a leg|obbnak
_Yassne gahzs Györgvil Ő olyan szemszögből
hogy a településen kik rr*''uk többen. Az

is vizsgáIta az előtetjesáést,
Jgyedülélők;"g;_;;i-: gy...t

van' A 3 ' variácőban az egyedúlél ő 65.- pt-íi
nzet többet, mint a 2-néLMivel
véleményeszerint a csalááosok vannak többen javasolja
a 3-as variáciő
elfogadását.

A Képviselőtesttilet.egyhangúlug _ 7
az alábbi rendelete t hozta:

igen szavazattal, - ellen szavazatnélkiil _

Urkút Község 2008. évivíz-és szennyv

íz díja.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
-

mellékletétképezi.)
3.napirend: Vegyes ügyek.
a.)

Kiss Évaúrkútilakós kérelme, lakásbérleti jogviszony

5
m e gho s sZ

abbítása ir ént.
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Előadó: Rieger Tibor
polgármester
Rieger Tibor polgármester: Kiss Éva
Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alattilakós,
aki az
önkormányzattőlbérli alakást kérelmében
aztkéri,l:gy a bérleti jogviszonyt az
önkorm án Y nt h? s.s73b bíts a me g.
Ugyani s nevez|.ettkérelm ez ő 20 07
.de c emb er
31._ig, hatátozott időre kaptau
6e.tu]ia. t. raeiőialia aTestületet,
hogy
bérlőként rendesen fizeti áhkbérr,jelenleg
gy.Á.te'
eItartőzkodik
ott, mivel
élettrírsabörtön büntetését tölti.
ris' Éuu.jZlai;;'gyes-en van.

Kérdés.hozzászőLás:

Dr'Dőcry Marian!;-Javasolja, hogy a lakásbé
rleti szerződés a Képviselőtestület
;' Évamindent m e gte sz annak érdekéb en,

i?ffi::-*il"':":*H;:'

ho

A Képviselőtestület egyhangűlag_7 igen
szavazattal,

az aláhbi hatát ozatot hozta:

_

gy

ellen szavazatnélkül

_

Á Képvi s el őtesttil

et az önko rmány zattulaj donát
képező Úrkút, Csokonai u. 1. sz. átuttiirrgatlanban
lévő

bérlakást Kiss ÉvaÚrkút, Csokonai
u. i.'r". alattilakós
részére2008.január 1. napjátőr berbe
aaj a 2008.
december
napjáis, m"I.v
iÍiarafiiggően
|!.
--i
ismét megújítható, illetve .u7eptirei
A havi lakbér összege: 4350._ Ft.

kérhetb.

Felelős: polgármester
Hatándő. azottnal.
b.) Cserhalmi

Erika lakásbérleti ügye.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
Rieger Tibor polgárntestqr tájékoztatta
a Képviselőtesttiletet arróI,
hogy
Cserhalmi Erikát és élettárs ut urelmúlt
top"i'Jáiestületi ülést követően
személyesen megkereste és inform
áIődottiottit ir. Elmon dja, azthogy
az elmult

6

testületi ülésen elhangzottak, nem mindenben
fedik teljesen a valóságot.
Mindkét fel _ úgy az iskola,mint Cserhalmi Erika _
részérőlelbangzottak jogos
és j ogtalan kij elentések.
Cserhalmi Erika elmondta azt,hogyjelenleg nincs
hova költözni, mivel az
átep ítés alatt l év ő hánukb an a flite s- ki
al akitísa, il l etve e l ektromo s áram
bevezetése áprilisra oldódik meg.
A maga részéről ja119lja a Képviselőtestületrrek, hogy
a korábbi határozatot
vonja vissza, és április3O.-ig engedélye Zze azott
íakást.

Kérdés.ltozzászőIás:
Piqhler Józsefné: UJólag visszagondolva, az elmiilttestületi
ülésen nem is kellett
volna dönteni úgy, hogy a másit fél vélern ényéta
Testtilet nem tudja.
Vassné Balázs Gvörgyi: Neki is ez avéleménye,
és a magarészérőla

p ol

gárme ster j avas Latat támo gatJa.

I!énviselőtestület _ 5 igen 2 tartőzkodő szavazat
mellett _
,{
nararozatot hozta:

az alábbi

A Képviselőtesttilet

Ótrt száműhatátozatát azonnali
hatallyal visszavonja és ezzelegyidejűleg
'
b.) Cserhalmi Erika jogcím néllcúli-lakaána{ruaó
Úrhit,
Rríkóczi u.42. sz. alatti lakós részéreengedélyezi
2008. április 30.-ig azt,hogy azŰrkut,Ratoczi
u.42.
sz. alatti
1inkormányzatibérlakásban lakjon. A lakás
használati díj összege azinflációt követően változik.
a-) 70/2007. (XI.30.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

c.)

Úrkút Község rendezési tervének bemutatása.
Előadó: Rieger Tibor
polgármester

Rieeer Tibor polgármester: Üdvcizli az e napirendi
pontra megjelent Pagony Kft_
tőI Y incze Attila terv ezőt.

7

Tájékoztatja a Képviselőtestiiletet, hogy a településrendezési terv fcí vonalakban
elkészült, ezt most bemutatja, és elmondjaazt is, hogy Tervtanács elé keriilt
december L3.-á"r;', ahol Tervtanács egy_két módosító javaslatot tett.

Yincze Attilatervező: Ezeket

a módosításokat át fogiák vezetni. Elmondja,
hogy a Testtilet által meghatfuozottakat figyelembe vették, azonbannagy gondot
jelentett azuj temető kijelölése, mert Urkútrrak majdnem a teljes belterÍ'ilete nyílt
karszVizként van nyilvántartva, igy ott nem lehet temetőt létrehozni, nem lehet
nagyuzemi áIlattartás stb., csak lakóterület lehet.
Azonbanmegfalá|tákazt a járhatő utat, mely szerint arégitemetőt össze lehet
kötni az'űj temetővel, amely szándékaik szerint régi temetővel szembeni parkoló
mögött lenne.

Vassné Balázs Györgyi: Mivel ez tájékoztatőjeltegű bemutatás,
döntést mikor fudja meghozni a Testiilet.

kb a végleges

Y incze Attila tew ező : S zámításai szerint február hónapb an.

Rostási Mária jegyző: Véleményeszerint az egyertetések miatt hosszabb időt
fog igénybe venni. A Tervtanács írásos állásfoglalása sem érkezettmégmeg.
Ahogy már elhangzott, annak megfelelően a módosításokat el kell végezni.Ezt
követően kerül sot aZ egyeztető anyagmegküldé sére az áI|amigazgatási szervek,
az érintett önkormányzatok, érdekképviseleti szervek részére,majd az egyeztető
tárgyalásra, a lakosság bevonásáta, 'ragyis helyben is közszemlére kell
kihelyezni minimum egy hónap időtartamra. Jogszabály állapítja meg
mindennek a pontos hatráridejét, rendjét.

Pichler Józsefné: Szerinte is el fos húzodni.
Rieger Tibor polgármester: Megköszöni
ülésen.

Vincze Attila részvételéta testtileti

Több tárgy nem volt, a polgármester azülést 19.30 órakor berekesztette.

1*1

Rieger Tibor
polgármester
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Rostási Mária
\

jegyző

