1

Köu égi Önkormónyzat Képvis előtestiilete
B sl"0g Úrkút, Rdkóczi u. 45. f.88/230'003' ''9
Szdm: 19-14/2004.

Jegvzőkönvv
er
Készü lt : Úrkút Kö zs é g Önkor mány zatiKépvi s előte stülete 20 o 4 - de c emb
2O.-án hetfantdu' 16.00 órai kezdettel megtartott rendes ülésén.

Az ülés helve: Polgármesteri Hivata|-tanácskozó terem.
Jelen vannak: Pichler József polgármester

Imrt Zoltán,
Kökönyei Edit,

Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor,

Vassné Ba|ázs Györgyi képviselők'

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és
..gá1'"pít"tt4 hwy urülés határozatképes, mert a Testület mind a 10 tagja
jelen van.
Ezt követően ismertefte azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 10
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

Napirend:

1.)

Ivóvíz- és szennyviz szo\gáItatási díjak megáIlapítása2005. évre

-

rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester
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'

2)

T::ff'ff

díjmeg á|Iapítása 2005' évre

:*:::::szolgá|tatás

E'lőadó: polgármester
3.) Vegyes ügyek.
a.

) Váro si rendőrk apitány kinevezéséről'

Nanirend tárgvalása:

1. napirend

: Iv

ővíz és szenny viz szolgáltatási

díj ak

megállap ítása 2005

évre _ rendelet-t ew ezet.

Előadó: Pichler József polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'l

Kérdés^hozzászőIás:

oÁ-osvízdíjemelést eszközölt,
Lisztes Győző: A Mangán Kft a DRV fe1,é7,O
. DRV l"kosság felé ennél magasabb emelést tervezett. Abánya fele áron
"
'"íg
ad|a avízet,mint amennyiért a DRV ad1a a lakosságnak'
Nóm tudni azidei adatokból, hogy hány m3 vízetvásárol a DRV abányátőI.
Megállapítható azís,hogy abánya áItaI aDRV-nek eladott víz és a lakosság
résiéreá nnv által eladottvízmennyisége közötti különbség még mindig 30 e
m3 körtili , és ezt a mennyiséget a lakóknak kell megfizetni.
VAssné Balázs Györgyi: Azt avizet, ami a tartályból kifolyik a Kossuth utcán
át, ki fizeti?
Lisztes Győző: Aznemmért víz, így tehát az abánya sara, vagyis azftzet\.
Rieger Tibor: Tudomása szerint a DRV 2 főt a\ka\mazÚrkút Községben. Ezek
az emberek nem tudják felfedezni, feltámi, hogy hol van még olyan régi
vízvezeték,amihez mérésnélkül jut a lakó?
Vassné Balázs Györeyi:Pár éwel eze\ótt a DRV igazgatőja aztközőIte Testületi
hogy a r é gi v ízv ezetéket felkut atják, amennyib en aZ önkormányzat
t't
"on,
ennek pénáigyi hatterét biztosítja , és ez apénzúgyi háttér olyan magas volt,
hogy az önkormányzatnem tudta biztosítani.
Valon hány éves a községben lévő vízvezetékrendszer?

r

Rostási Mária jegyző: A falu nagyrészében 1987-ben u'iár"r"tekek ki lettek
cserélve műanyag csövekre.
Vassné Balázs Györgyi: Azis majdnem 20 éve történt, de afővezetéktől a
lakásokig nem lettek kicserélve avezetékek és ezek majdnem 30 évesek, főleg a
telepi lakásoknál..

Rieger Tibor: olyan adatot nem adtak a DRV-sek, hogy lakosságtól mennyi
pénz folyt be. Erre vonatkozóan adjanak írásban információt, valamint arra
vonatkozóan is, hogy mit szándékoznak tenni avízelfolyások miatt.
Imri Zoltán: az ÉoÁsZis tud tenni az áramlopók ellen , ugyanezt tegye a DRV
is. Jogi úton kell megoldani a dolgot.
Mádlné Sas Anikó Az utóbbi években mindig ezenmegy avita, aztánmégis el
lesz fogadya az árjavaslat. Véleménye szerint a sok csőrepedés miatti
vízelfolyások, szivárgások miatt is lehet a különbség.
Lisztes Győző: Ha új tísztítőtelep lesz a Csinger patakba be lehet engedni a
tisztitott vizet?
Pichler József polgármester: A Csinger patakba a bányanyomatottvizet.Ha
elkészült atisztítő telep ugyanúgy mehet bele a tisztított víz, mint eddig.
A DRV-t írásban megkeresi, és ugyanilyen formában kéri a felvetett kérdésekre
aváIaszt a következő testületi ülésre.

A Képviselőtestület

8 igen,

2

nem szavazattal

az

alábbi rendelet ethoú.a:

15/2004. (XII.21.l ÖkKt renclelet

Ivővíz és szennyvíz szoIgáltatási díjak 2005. évre
úrut község kozigazgatásí területén.
/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

2. napirend: Hulladékkezelési kozszolgáltatás díjmegáll apítása 2005
- rendelet-tervezet -.

Előadó: Pichler József polgármester
/Irásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

évre

Fí*

;

K&dés, hozzászőlás:
Kökönyei Edit:
számolni.

A

szemétszállítási díjná|is 10 %-kos emelkedéssel kell

Pichler József: A szelektív hulladékgyüjtés megvalósulását követően ennél
több lesz a szemétszáIlítási díj.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - ellen szavazatnékül
_ az alábbi rendeletethozta:
16/2004. (XII.21.|

Ökk

renclelet

A hulladékkezelési közszo\gáltatásról

szőlő
l 412002. (xII. 1 9.) rendelet módos ítása.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

3. napirend: Vegyes ügyek.
a.) Városi rendőrkap itány kinevezéséről.

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

Kérdés,hozzászőlás:
Vassné Balázs

Kökönyei
te stül

Györgyi: A

Edit: o

a

maga részéről akinevezéshezhozzájárul.

kinevezésről sző\ő hírt azújságban már olvas ta, ugy hogy a

eti ho zzáj árul ás vé eménye szerint formál i s.
1

A Képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határ ozatot hozta:

10 igen szavazattal,- ellens

zavazatnélkül_

60 1200 4. (XII.20.\ ÖI<Kt határ ozat

Úrkút Közs é g Önkormán y zati Képvi s e l őte stület
Ipsics Csaba r. alezredes Ajka Város
Ren

d

őrkap ttány i kin evezé s ét támo gatj a.

Felelős: polgármester,
Határidő: aZoÍtÍLaI

Több tárgynem volt'
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polgármester aziiést17.00 órakor berekesáette'
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Pichler Jpzfef
Polgármester

'ft,almm.lr*-1

ffi%
W*,
anWr/

jegyző

