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Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dt.Dőcry Mariann

IrnriZoltán
Lipp Józsefné,

Lisztes Győző,
Ifi.obermayer Miklós,
Vassné Ba|ázs Györgyi,
Zsebeházy Károlyné
képviselők

Távolmaradását bei elentette : Farkas István képviselő
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
a megjelenteket és megállapította, hogy
Rieger Tibor polgármester köszöntötte
azi\éshatározatképes, mert a Testület 10 tagjábóI9 főjelen van.
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Község szewtyv ízelvezetésés szennyv íztisztítása.

Előadó: polgrírmester

2.)Yegyes ügyek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIREND : 1 .) Úrkút Község

szettrtyv ízelvezetésés szennyv ízt\sztítása.

Előadó: polgármester
Rieger Tibor polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a
vonatkozó KEOP páIyénatl. fordulója sikeres volt a
'r"*rv"ircsatornázásra
szerződés megkötése folyamatba van, azonban hianypótlás eljárásra
Támőgxási
is sor került. A Képviselőtestületnek újbóLigazoLnia kell, hogy a
kö 1ts égvetés éb en az I. for dulőboz a saját ft sz binosítva v an. Ezen kíVül
igazoLÁiakeLl azt is, hogy atámogatási összeg áfá-játisbinosítja az
o-nkormányzat. Atámogatás nettó összege 10.871 .667.- Ft ennek áfatarta|ma
2.I74.333.- Ft, a saját rész:2.302.236.- Ft, melybőI az áfa387.706.-f t.
Tájékoúatja arcőI is a Testületet, hogy az áfavisszaigényelhető, azonban csak
ukko., hogy aberuházás megvalósul. Ezért az a céÍszerueljárás,ha az
önkormányzat azl. forduló áfá-ját saját költségvetése terhére váLlalja, a
visszaigénylésre pedig csak akkor kerülhet sor, ha a II. forduló is eredményes
lesz és áberuházá' -.grru1ósítható. Ha valamilyen okból kifolyólag aberuházás
nem valósítható ffieg, pl. azért, mert atámogatásl'rész csökkeni fog, akkor azlforduló áfá-játvissza sem lehet igényelni, v agy ha már visszai gé ny eIte az
önkormánYzú,akkor kamattal együtt vissza kell fizgtni az APEH felé'

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné alpolgármester: A lényeg az,hanem jön be a II. fordulós
páIyázat,irw a sajéú.részáfá-ját384 elFt, és a támogatási rész áfá-ját
2. I 7 4 .33 3. - Ft-ot az önkorm ány zatnak kel 1 váll alnia.

Lipp Józsefné : Ettől fiiggetlenül mindenképp vállalni kell

a beruhánást

-

Rieger Tibor polgármester: Neki is ez avéIeménye, de azérttudni keII art is, ha
.rr.ei"tir aberunizás,utánaa csatornadíj jóvaltöbb lesz mint a mostani. Egyedi
he1yzet azis,hogy egy településen van már csatorna és att kell felújítani,illetve
újat építeni.
oÁ-kal'
Lipp Józsefné: Miért, mennyivel lehet több, 20-30

Rieger Tibor polgármester: Szétmításai szerint, akár 100 Yo-kal is több lehet.

J

Lipp Józsefné: Ezbiztos keményen fogja érinteni a lakosságot, de csatomázásra
sziikség van.

A Képviselőtestület egyhangulag,

- 9 igen szavazattal, -

ellenszavazatnélkiil-

az alábbi határ ozatot horta;
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ilI. 4 .) ÖI<Kt határozat

Úrkút Község Önkormány zat Képviselőtesttilete Úrkút
köz s é g szenny v íze lv ezeté s e é s szennyv íilisztítása cí mú
KE'OP-1 .2.0lÍF -2008-0069 azonosítő szánrÍl
páIyázathozkapcsolódóanváIlalja,hogyapáIyázatban
vállalt sajátrésn 1.918.530.- Ft + áfa(383.706.- Ft)'
összesen 2.302.236.- Ft-ot, valamint a támogatási
összeg (mely nettó 10.871 .667.-Ft.) áfá-ját
2.174.333.- Ft-ot az önkormányzat 2008. és 2009. évi
költségvetésében biztosítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.napirend: Vegyes ügyek.
a.) Vassné Balázs Györgyi: Megkérdezi a polgármestertől mi történt a
Polgármesteri Hivatal mellett Iévő Zizi presszó oldalsó bejálrata mellé
építettépítménnyel,ugyanis a testület korábbi, hogy a testület korábbi

állásfoglalása azvolt, hogy aztle kell bontatni.

Rieger Tibor polgármester: Szólt aZizipresszó tulajdonosának, hogy
nincs az építményreengedély, le kell bontani. Nem történt ffi€g, és szólt a Ajkan
azI. fok<tl építéshatóságnak is.

Pichler Józsefné alpolgármester: A Zizipressző és a Polgármesteri Hivatal
közötti területen egy útkialakításvan folyamatban, mert valaki azt lemuwáúa.
Ez megengedhető?
Rieger Tibor polgármester: Ő -.g.''gedte, mert ott járbe az önkormányzat
traktorja is, és ha sár van, felveri a sarat a kerthelyiségre..
Vassné Balázs Györgyi: Az új buszmegállókkalmi lesz?
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Rieger Tibor polgármestér: Mivel a kabhegyi kővel nem megy, szolt egy
tervezőnek,nézze ffi€g, milyet célszeníépíteni.Ezfolyamatban van.

Pichler Józsefné: Azidénezeket a feladatokat mind elkell végezni, mert most
vanrápénz.Nem lehet halasúgatni. Kérdéskéntteszi fel azt is' hogy amenzás
helyiség felúj ítása folyamatban van-e?
Rieger Tibor polgármester: A gipszkartonozást a helyi váIlalkozó Pölöskei Béla
n'g" elvégeái. A vizesblokk felúj ítására árqánlat lett kérve, amely több mint
egy milliíforint. Jelenleg erre nincs pénz, ezértcsak a legszükségesebb dolgok
lesznek ott elvégezve.

Lipp Józsefiré: A tornacsarnok felújításais szerepe| azióei költségvetésbe, de

munkálatok még ott sem folynak.

Rieger Tibor polgármester: A mennyezeti szigetelésről volt szó, azonban
megnézte a tomacsarnok terveit, és a helyszínen is tájékozódott, és
3 db olyan
-.gállupította,hogy a szigetelés üveggyapot formájábanmegtörtént.
ajtó van, amely teljesen rossz' azokatle kell cserélni, és a tisztító meszelést el
kell végezni a ktizdőtéren, melyre két hét á11 a karbarttartő rendelkezésére, és
eÍTe a két hétre a tomacsarnokzáwa is lesz.

ÍmriZo|tán:A fiiggönyökkel

mi lesz? Le lettek szedve, de árnyékolás céljára

nagyon rLagy szo|gá|atot tettek.

Lipp Józsefné: A rendeményeken is folyamatosan hasznáIatban voltak.
Vassné Balázs Györgyi: Véleményeszerint is fiiggöny feltétlenülkell.

Lisztes Győzős: Nem feltétlen fiiggöny, lehet az ro1ó is.
Rieeer Tibor polgármester: A régi fiiggönyök elég rossZ állapotban voltak, azért
szedette le, és nem utolsó sorban anap sem tudott besütni, így ufiitési
költségeknél sem lehetett spórolni. Még megnézi a leszedett fliggönyöket.

Több tárgy nem volt,

a polgármester

az

ulélst 18.30 órakor berekesztette.
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Pichler Józsefné
alpolgármester

Rostási Mária
jegyző

