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Képvis előtestiilete
E840g Úrkűt, Rúkóczi u. 45. t88/230-003.
Szúm:14-1/2005.
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Készüft: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2005'januar l2.-én lszerdán/
du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

-Jelen vannak: Pichler

József polgármester,

ImriZoltán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné
Rieger Tibor,
Vassné Ba|ázs Györgyi képviselők'

Távolmaradását bei elentette: M

ádLné Sas

Anikó képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó
az
Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és megállapította,hogy
ülés határo zatképes, mert a Testület l0 tagiából 9 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

-

9 igen

Napirend: t./ Új atlantisz Többcélú KistérségiTársulás keretében azItterreglll B CADSES
pá|y ánaton

való részvétel.

Előadó: polgármester

Napirend tárgYalása:

!)

napirend: Új Atlantisz Többcélú KistérségiTarsulás keretében az Interreg III B
CAD SES pály énaton való részvétel.
Előadó

:

Pichler József polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés.hozzászőlás:
Vassné Balázs Györeyi: Az előterjesztésből az deri|ki, hogy Úrkút község 5 millió forintra
páIyá,r1k, ;^it 3 év alatt kapna meg az önkormányzat.Ez az Ósszeg több nem lehetett volna?

Pichler József polgármester: Lehetett volna több is, de mire?
Rieger Tibor: Mire? A kiküldött anyagbaszerepel avízgazdálkodás. Úrkútnak ez\ényegí
kérdés.Miért nem effe pályázikaz onkorményzat.
Vassné Balázs Györgyi: Milyen jogot szerez az egyhází ingatlanok felett - amelyek
szerep e lnek a p á|y éaatb an _ aZ önko rmány zat? T u|aj do nj o got?
Ez a|att a páIyázati kiírás alatt szercpel a kulturális és természeti erőforrások védelme is.
Gondol itt a kék-túréna,bémyászatimiuevrt,vagy földtani múzeum létrehozáséna, az
őskarsztra a természetvédelmi területen.

Kökönyei Edit: Ma 12.-e van,14.-énkell beadni apályánatot. Miről ,,dcinthet'' a
Képviselőtestület?
Miért az egyltázitábonal kell foglalkozni, holott más is lehetett volna. Ki döntött,
Testület Íem, az biaos.

merthogy a

Pichler József polgármester: Apályazaton első lépésben a tervekre lehetpáIyánni. Azért lett
i egyhénitábor kiragadva, mert csak arról van engedélyes terv, és a kiviteli tervekre lehet
páIyazni. A plébanos ur mondta az összeget az egyllázi táborra, ő pedig utánqart a többinek.
Edit: Tudomása szerint az épületekre nem kelltöbb terv, ha meg mar van, akkor
nem lehet pá|yárlni a polgármester által elmondottak a\apján. Valami nem stimmel a
dologban.

Kökönvei

Rieger Tibor: Egyá|ta|Ínkell ez a falunak? A dobozgyári dolgozők is azt mondják' nem kell
atáÉor,kíváncsi lenne a szomszédok, illetve az ott lakók mit szólnának a táborhoz.
A templom megvilágításáraaterv 400 e/FT. Ebbőlmár akivitelezés is megoldható lenne.

Pichler József polgármester: Ó artagondolt, hogy ezáltal is fejlődik a falu, mertazÉrsekség
a táborba fogja iranyítani avendégeit, meg lehetne oldani a falu étkeztetésétis, fellendülne a
turizmus.

Lipp Józsefné: Az lehet, de az egyháznak lenne haszna belőle.
Pichler Józsefné: Újbő| azt sérelmezi, hogy a Testtilet az e|őkészítésszakaszából megint
kimaradt, ugyan1rw ahogy a többcélú társulás létrehozásakor, illetve annak költségvetésének
elfogadásakor. Úgy érziÚrkitközséget sehol nem j egyzik, mindenbőlkimarad. Hivatkozik
újra a többcélú társulás terveiben szereplő célokra, és erre apá|yénatrais'
Kérdezi a polgármestert, hogy mikor hallott erről a páIyazatrő| először?
Vassné Balázs Gytjrgyi: Mikor derült ki, hogy \esz ez apáIyáza! és honnan tud róla a
Plébános.

Pichler József polgármester: Karácsony környékén derült ki, hogy \esz ez apályázat és a
Plébános Úmak a kislődi polgármesteÍ asszony _ Somogyi Anna - szólt.
Kökcjnyei Edit: A Testületre tntoző döntéseket a Testületnek kell meghozni, nem a
polgarmesternek, de ő úgy &zí,hogy a képviselők azértvannak azutőbbi időben, hogy csak
bólinthassanak.
Mi van akkor, haeztilyen formában nem szavazzameg a Testület?

Pichler József polgármester: Ha nem kapná meg aZ egyhaz az összeget, akkor azt az összeget
más település kapná. A mai nap készítie| apáIyénatot Kislődön Szíjártó Anikó'
Yassne gakízs GYörqÉ Annyi minden van Úrkúton is, amit meg lehetne oldani ebből a
pályázatbőL Gondol itt atais, amit az előterjesáésben írtak, hogy Közép-Európában
égyedülálló azurkuti mangánbánYa, eEY múzeum kialakítása,vagy a volt Bányász otthont
turista szállővákialakítani, vagy egy falukép alakítás' gondol itt a banyász lakásokra a
telepen.. Ez közös érdek lenne a faluban' Ugyanúgy, ahogy pl. Magyarpolrínyban a stáciő
felrijítás is közös érdek, az egészfalu profitái b.lol., nemósak az egyház,mint pl. Úrkúton a
cserkész-táborral.
Pichler jÓzsef poleármester: A bányászattmúzeum miatt megkereste a Mangan kft
ügyvezetőjét - Farkas Istvánt -, aki úgy nyilatkozott, hogy nem akar múzeumot kialakítani.
Neki az járt a fejébe' hogy a faluba csatoméaás lesz, nem lehet faluképet alakítani.

Köktjnyei Edit: A polgármester eldöntötte

a Testület helyett, hogy

mit gondoljon.

Vassné Balázs Györgyi: Nem is Farkas Istvánnak kellett volna' hanem az önkormányzatnak
múzeumot kialakítani.

Lipp Józsefné: Ha nagyobb tájékoződási, döntési lehetősége lett volna
hogy a ravataloző épülete is belefért volna apáIyázatba-

a

a Testületnek, lehet

Rostási Mríria jegyző: Amennyiben Kislődön vanapáIyénatirő Szijjértó Anita, meg kellene
kérdezni tőle, hogy a Polgármester által megadott célokon lehet-e mégvá|toztatni.

-

Rieger Tibor képviselő tdvozik az íílésről,_

Pichler József polgármester: A telefonbeszélgetés idejére - 10 percre - szünetet rendel el'

Szünetután:
Pichler József polgarmester: Nincs konkrétan megjelölve, hogy melyik önkormányzatmire
páIyazik, csak építészetitervek szerepelnek, de külön p|.az hogy egyházitábor vagy templom
megv1\ágitás tervei nem fog szerepelni.. Konkréttá csak akkor kerül, ha nyertes lesz a
pá|yázat. Akkor lehet dönteni.
Pichler Józsefné: Elvileg akkor belefémek a Testiilet által felsoroltak is.
Pichler József polgármester: Igen, és így a döntést el is lehet napolni, csak ez az ósszeg marad
benn.
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Vassné Balázs Györgvi: Amennyiben a továbbiakban benn marad az egyháni tábor _ cserkész
tábor - is, úgy javasolja, hogy amilyen arányban az önkormányzat által tiímogatáshoz jut az
egyhén, olyan arényban legyen joga az önkormányzattak évente, július hónapban két hétre
szabad és térítésmentes haszn á|atr a.
Apályézati cél pedig lehet a Testület által felsoroltak valamelyike)vagy több is. A lényeg,
hogy dönteni később kell erről, most az 5 millió forintos összeg marad és enőlkell dönteni.
Az elmondottak alapjan, arrti ahatározati javaslatban szerepel, így el tudja fogadni.
és jó lenne, ha a

későbbiekben apáIyázat író
tájékoztatná a Testületet, hogy mire, hogyan lehet pályézni.

Lipp Józsefné: Ő is el tudja így fogadni,

A Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

t
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1.

8 igen szavazattal,- ellenszavazat nélk.úl- az alábbi

200 4. (I.12.1 Ol<Kt hattu ozat

Úrkút Község Önkormány zatának KépviselőB CADSES pályazaton
az Űi nt\antisz Többcélú Kistérségi Tarsulás
keretében résztvesz.
testülete a Interreg III

2.

Úrkút Község Önkormányzata vállalja, hogy
a rá eső pályázati önrésá 6.899 Euró
(1.738.650 Ft 252 FíEuró arfolyamon)

összegben biztosítja, és utasítja a
polgiírmestert' hogy az önrész összegét a
2005-2006-2007. évi költségvetésben
tewezzebe.

3.

Úrkút Község Önkormany zatának Képviselő-

testülete váIlalja,

hogy a

páIy.énat

készítésének
rá eső részét200.000 Ft+Afa-t
Atlantisz Többcélú
összegben
KistérségiTarsulás részérebiztosítja' Ebből a
pályázat elkészítésének
díját mely 60.000 Ft
+Áfa, melyből 30.000'- Ft + áfát 2004.
december hónapban átutalt, a fennmaradó
30.000.- Ft + áfát a pályánat leadásáig
áÍlÍalja, mig a fennmaradó összeget a
pályazat elnyerésekor vtaIja át'

az Ú:

4.

A

képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a
szükséges
nyilatkozatokat

me gtegye.

Felelős: polgármester
Határidő: 2005' január 14'

Ttibb tárgy nem volt, a polgiírmestet az ülést 19.00 órakor berekesztette.
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Rostási
jegyző

