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Közs égi onkormúnyzat Képvis előtestiilete
8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003'
Szdm: 161-4/2008.

JEGYZiKONYV
március
Készült: Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtesttilete 200 8.
rendes
27 .- én(cstitontikön) du. 1 7.00 őrai kezdettel megtartott
üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefrré alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann
Imri Zo|tán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Vassné Baláns Györgyi
Zsebehány Károlyné
képviselők
Távolmaradását bei elentette: Farkas Istvan képviselő
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó
Tróbertné Klein B eáta iskolai gaz gatő,

Karisál Jánosné óvodavezető,

Lőránd György Rendőrkapitányságtól

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
jelent van'
az ülés határozaképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fió

Ezt követően ismert ette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangú|ag_9
i

gen szav azattal, -

e 1l

en szav

azat

nélkil e

1

fo

gadott'

2

NAPIREND:

1.) Úrkút Község önkormány

zata 2OO7. évi költségvetésének
módosítása _ rendelet-terv ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

2.) A helyi közművelődésről szőIő 91200. (vI.29.) rendelet
mó do sítás a _ rende let-terv ezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

3.) Hauser Lajos Á1tu1á''o' Iskola működéséről beszámoló.
előadó

:

Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató

1.) Napközi otthonos Óvoda működéséről beszámoló.
Előadó: Karisztl Jánosné óvoda vezetője
5

.

)

T áj ék oztatő a

kor zeti me gb ízott tevékenys é gérő 1.

Előadó: obermayer ottó körzeti megbízott
6.

) Polgármesteri

Hivatal aIapítő okiratának módosítása.

Előadó: Rostási Méria jegyző
7.) Vegyes ügyek.
a. ) S-zennyv íz- csatomézási p ály ázatr őL
b.) Úrkút-Ajku közötti vÍzyezeték építésterveire árajántat.
c. ),,Nagyh áz" v illamo s hálő zat fe l új ítás ára ár aj ánlat
d.) Hulladékgyüjtő szigetek létesítése.
e.) Közösségi színtérkijelölése
f.) Közbeszerzési terv
g.),, Az plteta B al aton_ fe lvi dékértE gye sül e t, alap itása

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELOTT:
A.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végreh ajtásárőI.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Az írásos Jelentés a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv
mellékletétkepezi.)
Kér dés,hozzászőIás: Nem hangzott el.

A KépviselőtestÍilet
nélkiil _ elfogadta.

a Jelentést egyhangrl\ae- 9 igen szavazattal, - ellenszavazat

NAPIREI\D TÁRGYALÁSA:
1. n

api ren d : Úrkut Közsé g önkormtányz ata 2007 . évi kö ltsé gvetés{nek
módo sítása - rendelet'terv ezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjeszést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőLős:
Pichler Józsefné alpolgármester: A rendelet azokat a dolgokat tartalmazza,
a,Testtil et már külön _ I'ntfuozatban - döntött , vagy pedig az áLlami'
u'*ty.t
'ől
támogatást. o amagarészérőI elfogadja a módosításokat.

_
A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiil
az a\ábbi rendel

ete

t hozza:

3/2008. 0II.28.)

ÖkKt rendetet

Az

Önko rmányzat 2007 . évi költségvetéséről
szőIő 212007. (II.15.) rendelet módosítasa.

a jegyzókönyv
-(A rendelet szó szerinti szövege
mellékletét képezi.)
2. napirend:

A helyi közművelődésről szőIő

módo sítása _ rendelet-terst ezet.

912000. (VI.29.) rendelet

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás

:N

em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangútag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkiil_
az alábbi rende

l

ete

t ho zta:

4/2008. (III.28.)

OkKt rendelet
912000' (VI'29')
rendehet-tew ezet

A helyi közmtivelődésről szóló
rendelet módosítása

-

(A rendel et sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

3.NAPIREND: Hauser Lajos Általános Iskola működéséről beszámoló.
Előadó

:

Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató

(Írásos előterjesztést a képvisetők előre megkapták')

Kérdés.hozzászőIás:
az
Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Előterjesztését kiegészítiazza|,hogy
el,
lu k."ituuda'ai a térségikéz\Iabdaversenyen2. helyezést értek
á1t"1á""'
míg aVeszprém Megyei Könywár által meghirdetett Mátyás király kora című
részt, ebből 8 tanuló
o1v-asómo zgalombai}o úrkútiáltalános iskolás tanuló vett
jutalomkoriyvet kapott a jő szereplésért, Gunkl VikÍor és Wolszt Bence pedig I'
helyezést ért el.

i't

Rieger Tibor polgármester: Dicséretes szereplés, gratuláL az ónkormányzat
nevében a tanulóknak.
Vassné Balázs Györg.vi:

p"d"góg''"k'"xj uitta

e\őterjesztésben név szerint fel vannak sorolva a
együtt, azonban Weisz Györgynél nincs v égzettség'

Az

Nincs neki?

óraadó
Tróbertné Klein Beáta isk. ig.: Történelem szakos tanári diplomája van,
tanárként van fo gla|koztafu a.

Vassné Balázs Györgyi:

A gyógypedagógus hany gyermeket fejleszt?

Itóbertrré Klein Beáta is. ig.: Az októberi statisztikában9 sajátos nevelési
lt,ázőta 2 tanu\őj ött, é s v át akozők i s vannak.
X eiagwedagógus o$an gyermekkel is foglalkozik, akinek nincs a szakértői
aiíőtt'aetólpapírja. Ilyen tanuló kb 6 fb, akivel foglalkozik.
nagy előny,
Sokat reJtoanek á tu*tot , ezt sajátgyakorlatából is tudja. Nagyon
hogy az iskola tud foglalkoztatni egy gyógypedagógust'

@
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A Képviselőtestület egyhangúlag_9 igen szavazattal,
beszálnol clt _határozathozatal nélkül - elfogadta.

_

ellenszavazatnélkül

-

a

4.Napirend: N apközi otthonos Óvoda miiködéséről beszámoló'
Előadó

:

Karisztl Jánosné óvoda vezetóje

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak')

Kérdés,hozzászőIás:
V

as

helyzetti
problémák vannak-e, neveléssel kapcsolatos

a
sné B al ázs Gvör gyi : S zámszeruen ho gyan v áLtozott

@gi

hát

őnyo s

problémák vannak_e?
helyzetű
KarisztlJánosné vezető óvónő: Nem számottevő ahátrányos
gyermekek száma.
Ha nincs
Vassné Balázs Györg.vi: Fej \esztő pedagóg_u ? vaÍL aZ óvodában'
hát'á"y"' 1*'yr"tu gy"^ek, mit csinál a fejlesáő pedagógus.

tanuló' akit családi
Rostási Mária jeeyző: Hátrányos he\yzetuazagy?rmek,
vagy rendszeres
köriilmény.i, ,"Jiáli, he1yzetemiatt a jegyző védelembe vett,
ezen
gy..-.kueaámi kedvezményre való jogosults ágát a jegyző megáL1aptÍotta,
törvényes
belüt halmozott anhártrányos helyzetti az a gyennek akinek
ővodás. gyermek 3
felügyeletét ellátó szülőjó, önkéntes nyilatkozata a\apján az
időpontj ában
éves korában, tanuló esótén a tankötele zetségbeállásának
Ilyen, halmozottan
legfelj ebb az iskola 8. évfolyamát sikeresen befej ezte'
az
nít arryo' helyzetlgy"r-.k, tanuló jelenleg ninc.s sem aZ óvodában sem
jelenleg két o1yancsalád is van,
iskolában .HártrényJ, h"ly""ttí viszont van, mert
óvodások'
ahol a védelembe vett gy"rmek"k általános iskolások, illetve
az
Rendszeres gyennekvétehi kedvezményben mind az ővodábart,mind
illetve
iskolában tobb kedv ezményezett is vun. Ók ingyenes étkezésben,
ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek'
a,
1.
A másik kör a ,u3ato, nevelési igénytígyermek, tanuló az, aki a szakértói
beszédfogyatékos,
bizottság szakvéíeményealapjantesti, érzékszervi,értelmi,
pl. fejlesztő pedagógus,
stb. Velík speciális képzettségrípedagógus,
gyó gypedagógus fo glalkozik.
Vassné Balázs Györgyi:
ezekkel a dolgokkal.

i

mindezeket tudja, hiszen pedagógusként találkozik

6

Pichler Józsefné: A képviselők ttlbbsége nem pedagógus, ezért csak most
értettékffi€g, melyik fogalom mit takar.

Karisztl Jánosné óvodavezető: Az óvodában egy sajátos nevelési igénytí
gy.'"'"k *"' *le a logopédus és a fejlesztő pedagógus is foglalkozik. Ezen

[i"ur

afej1es,nőpedagógüS
felmérést.

a gyennekek körében minden éven megcsinálja a

Rieger Tibor polgármester: T ájékoztatja a Testületet, hogy a logopédiai ellátás a
tobbcélútársúás;n belül mtiködik, így arönkormányzatnaksqát fonásból e
céIranem kell költenie, és a logopédus mind az ővodában mind az iskolában
Látja e| e feladatát' nem kell a gyerekeket Ajkár vinnie a szülőnek'

A Képviselőtestület egyhangúIag_9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül- a
beszámolőt_batározathozatalnélkül-egyhangúlagelfogadta'
5.

NAPIRE ND

: T é$ ékoztató a

Előadó

:

körzeti me gbizott tevékenys é géről.

obermayer ottó körzeti megbízott

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőIás:
Rieger Tibor polgármester: Mind a falu közvéleményét, mind az
oot o.-a''y ritotlegiobban foglalkoztató kérdéstteszi fel: mikor lesz akórzeti
megbízott többet a településen?

Loránd György r.alezredes: A szo\gálati|étszámolyan, hogy máshogy nem
t"dják -"g"ld*i a városi rendőrkapitanysághoztartoző 36 település ellátását.
A bűncselékmenyek 60 %-átAjka városban követik eI, ezért ott a rendőri
jelenlétre nagyobb szükség van.
ob.'*uyer ottó körzeti megbízottat nem Larjákolyan sokszor
\g-,hogy-azonban
artbiztosan észre Vették a falu lakói, hogy más körzeti
Tjrkúton,
megbízottak, illetve rendőrök is teljesítenek szolgálatot a településen.

Lipp Józsefiré: Sajnálkozáséúfejezi ki, hogy a faluban nem működik a
Polgárőrség.

Loriínd György r.alezredes: I gen, eü'ő is sajnálja. Névleg van csak Úrkúton
rolgá'ő''eg, gyakorlatilag nincs. Szívesen segít ő is, és a rendőrkapitányság is,
hogy a gyakorlatban is működni tudjon apolgétrórség'

'l

RiegerTiborpolgármestqr:-Bes-eltőisapolgárorökkel,azonbanarégiek
éjszaka' és így nem
nagyobbr

é,ilb\ffi

őrkent dolgo znak,legttlbbször

tuJnák ellátni feladatukat'
:

#l-ffi; ll::il#

kell
A polgárőröknek nem feltétlenül éjszaka

T.no?!#J'

ho

gy ninc

s'

gy

-'

[i"1 elő

p o1 gar

őr v ezető'

aki szerve zné apolgarőrséget
:

A polgárőrség terén érdektelenség van

a

senki nem j elentk eze'tt'

igen szavazattal'
A Képviselőtestület egyhangú1ag_9
rendőrs é g i táj ékoztatót e fo g adta'

_

ellenszavazatnélkül

_a

1

6.NAPIREND:PolgármesteriHivata|alapttőokiratánakmódosítása.
Előadó: Rostási Mária jegyző
megkapták')
(Írásos előterjesztést a képviselők előre
eI'
Kér dés. hozzászőLás: Nem hangzott

igen szavazatÍa\, _ ellenszavazatnélkül_
egyhangúIag_9
A Képviselőtestiilet
az a\ábbi határ ozatot hozta"

\s e lőte stül ete a
Úrkút Kö zs é g Önkormány zat Képv
(VI'30') Ökrt
tt uilr"o, móJosíto tt37 úD97'
Hiv atal A1 ap ító
iura*rurav al el fo gadott P ol gárme steri
elfogad1a'
or.i.u,at a melléklJt szerinti módosítással

(Az Alapító okirat sző szerinti szövege
mellékletétképezi.)

7.

a

jegyzőkönyv

NAPIREND: Vegyes ügyek'
a.

)

S

zennyv

íz' csatornázási pály ánatr

ő|'

a K9nvis.előtestületet' hogy a
Rieger Tibor poleármester: T Íi1ékoúatja

szennyvíz"rutoffiffi ér|iarutv"idásrakerült,aztbeisfogadták,azonban

8

azidőközi jogszabáIy váitozás miatt hiánypótlási kötelezettségvan. Azidóközi
j o gszab á|yv áItozás az áfa-kőrt érintette, v agy i s ponto s abb an a kőzmú
beruházásoknát az áfavisszaigényelhetőv é vá|t. Ezért a pályánati összegeket
módosítani kell, aberuhánási adatlap alapján.
Kérdés.hozzászőÍás:
Pichler Józsené: Í gy a-sajátrész csökkent.

A Képviselőtestti1et egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélktilaz alábbi határ ozatot hozta:

15/2008. (III.27.)

Úrkút Közs

é

ÖkKt határozat

g Önkorm any zati Képvi s e őte stiil ete
1

Ötrt'iá^i'

hatk ozxéban,,Úrkút
községbenszennyvízháiőzatésszennyviúisúítőtelep
címmel a KEoP_hoz benyújtottpáLyázat első
építésé''
fordulójához szükséges saját forrást 2.070.000._ Ft-ra
módosítja, mely összeget _ a beruhánási adatlap
szerinti ütemezésben - 2008. évi koltségvetési
I3

l 2008 . Gr.

is

.

)

rendeletében bizto sítj a.

Felelős: Rieger Tibor polgármester
Hataridő: azonna|

b. )

Úrkút- Aj ka közötti

v

ízv ezeték ép ítés terve ire

ár aj

ánlat.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írás o s ár aj én\atokaÍa képvi s e l ők el őre me gkaptak' )

Kérdés.hozzásző|ás:
Pichler Józsefné: Három árajánÍatot kaptak a képviselők. Mindhármat
attu""ma"y ozta,és mindháiom ugyanaztlarta\mazza, azonban a Linakroné a
jog nincs is
legrészletesebb, igaz alegdrágábbis, és ha jól érte\mezi a szolgalmi
benne.

Rieger Tibor poleárniester: Farkas István képviselő már korábban tájékoztatta a
Testtiletet arról i', r'ogv u j"r"eft tertileten két tulajdonos van' akinek a szolgalmi
j oghoz hozzá kell j árulnia.

nem
Vassné Balázs Györgyi: o is áttanulmányoztaaz árqánlatokat, azonban
mindig az alacsonyabb össze gu az olcsó'
áréft'
Lisztes Győző: Jó lenne fudni, hogy a Beszt pontosan mit ad ezért az

Pichler Józsefné: A Besztnél is ugyanaz atervezési feladat, mint a Linalrronnál'
obermayer Mikló

s

:

H

e\y

szini felmérést csináltak?

terepet,
Rieger Tibor poleármester: Tudomás a szeríntnem' de a Beszt ismeri a
ábban már résztvettek a bény ánál ilyan fajta
@
munkálatokban.

Vassné Balázs Györgyi: Neki vannak fenntartásai, ugyanis ha m9slaz
aterveket,utánaabenlházás olyan sok, hogy azt
@i
páIyázatiiámogatás nélktil megvalósítani nem lehet. olvasta, hogy,,Vízminőség
juritarart'uurikiírt páÍyázat.úe miért nem ér be azúrkúti?Véleményeszerint
b1yu'' Iétező páIyázatba kellene beleférni, ami je1enleg van.

jelenlegi
Rieger Tibor polgármester: Nem avízrrinőség1ől van sző, hanem a
vízbinisről, vagyis egy új vízbázis kiépítéséről'

"í"bárI' ^w"ű"é'" "tá"i

nem
ImriZoltán: Amangánbányánakjelenleg van jó minőségű ivő vize' Miért
a
t"a:" pr. e:u relo eitetesítóni' és így a befolyt összeggelbe fudna szálln\
b

eruhánási kö lts é gekb e.

obermayer Miklós: A Beszt is részletesen adjon ajánlatot.
a
Pichler Józsené: Neki is az avéleménye,hogy megfelelően tudjo_n dönteni
T.'tül.t' *"gf"le!ő ajánlxok is kellenek, és a döntés a következő testületi ülésen

legyen.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,

_

ellenszavazatnélktil _

Pichler Józsefné j avaslatával egyetért'

c.),Nagyház,,vi].l|arrtoshálőzatfe\tljitásáraénajánlat
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos árajánlatot

a

képviselők előre megkapták')

l0
elmondj a, hogy az
Rieger Tibor pol gármester: Szóbeli kiegészítésként
lévő ,,nagyházbarf', ahol a bérlakások vannak'
napja
nagyon rorr" az áíamvezeték, azt$ lakóknál Kiss IstvarréWLál mar tobb
nincs áram.Erre a lakásra kért arajánlatot, hogy ez legyen a kiindulási pont,
mennyibe kertilne a lakásokban a fővezetékfelújítása.

Vassné Balázs Györgyi:

Ha

ezta lakást megcsináljuk, akkor

a többit is meg

kell.

Rostási Mária jegyző: Az épületben nagyon rossz avezeté|<rendszer, kicserélése
Egy lakó van, aki saját költségén e munkálatokat
irr.t* r.r"jítása
'ti'gBtti.
eLvégeztetÍe,azonban mivel a szakembertő| mind a mai napig az e|végzeÍt
*
munkára fele1ősségvál|alásról szóló nyi|atkozat és számla sem érkezett,igy
ellenértéket az önkormányzat nem fizetette ki'

Lisáes Győző: Nem is szabadmindaddig kifizetni, míg avál|a|koző
villanyszerelő nem vállal ér1le garanciát.
Vassné Balázs Györgyi: Hány lakás var|azépületben:
Rostási Mariajegyző: 5 lakás van.
Vassné Balázs Györgyi: Ez az összegtöbb
lenne ifiíwa a v ezetéWendszer.

mind félmillió forint lenne, ha fel

Pichler Józsefné: Mindenképp fel kell újítaniaz egész rendszert -Ha eú' az

@égezteti,áÉko'alakbértviszontmegke1leme1ni,hogyvissza
uá1u*.''''y1. Most elkellkezdeni a felujítást, és folyamatosan
elvégezni , áraján\atot a többi lakásra is kellkérni'
is jöjjön

A Képviselőtestület Pichler Józsefiré javaslatát egyhangúIag_ 9 igen
szav azattal, - el en szav azat né lkiil - e fo gadta'
1

1

d.) Hulladékgytijtő szigetek létesítése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak')
á$ékoztatásul elmondja, hogy a műszaki
hogy hol lenne a legelőnyösebb a
hulladékgyüjtő szigetek kij elölése.

Rieger Tibor polgármester:

@ákaghx,

T

11

Amennyiben a képviselőtársai is egyetértenek akkor az egyík a perembolttal
szemben lévő buszmegállótól a Temető utcában, a másik a Polgármesteri
Hivatal udvar felöli kerítése mellett, a harmadik alsó faluban, a volt ,,Meklerfele'' kúria bástyája mellett.
Kérdés.hozzászőIás:
obermayer Miklós:

Mi célt szolgálnak

ezek a hulladékgyútő szigetek?

Rieger Tibor polgármester: A szelektív hulladékgyűjtést.
Lipp Józsefné: Eznagyonjó lenne, azonban ő kevésnektartja a három
hulladékgytijtő szigetet. Nagyon távol vannak egymástól.
Sajnos ezígy yan, azonbanez már korábban meg
lett határozva,ktogy Urkúton 3 hulladékgffitő sziget lesz.

;

Pichler Józsefné: Meg kellene próbálni még egy hulladékgffitő udvar
\étrehozását.

Rieger Tibor polgármester: Rá fog kérdezn\ aziI|etékeseknél.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül- a
p o1

gárme ster által j avasolt hul adékgyűj tő szi geteket el fogadj a.
1

-

VassnéBalázs Györgyi képviselő távozikaz ülésről.

-

e.) Közösségi színtérkijelölése.
Előadó: polgármester
Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a közösségihaz
berendezési tárgyaira vonatkoző páIyázatotkészített, melyhez a MAK
hiánypótlásként kéri a testületi határozatot, mely szerint közösségi színtérül a
közösségi házatjelöli ki.
A továbbiakban elmondja azt ts, hogy az ő véIeményeszerint - mivel a
közosségiházta elkészült az alapító okirat, (mely apáIyáuathoz csatolva lett)
valamint a helyi rendelet is módosításrakeri.ilt, ezért felesleges a közösségihénat
kozösségi színtérül kijelölni , azonbana naÁr ragaszkodik ehhez, mert ez nélkül
nem küldi tovább apáIyázatot.

I2

Rieqer Tibor polgármester: Egyetért a jegyzó véleményével,ő is feleslegesnek
tartja azt$abb kijelölő határozatot, de az egyszeníség kedvéértjavasoljaa
döntés meghozatalát.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
az alábbi batár ozatot hozta:
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8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkiil

-

/2008. (III.27 .\ ol<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormán y zati Képviselőtestülete
közösségi színteréülazŰrktlt, Rákóczi u. 43.
szám alatt Iévő Közös ség i házatj elöli ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnaI
f.) Közbeszerzésiterv
Előadó: Rieger Tibor polgármester
Rieger Tibor polgármester: Tájékoúat1a a Képviselőtestületet, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. $. (1) bekeidése alapján
éves összesített kózbeszerzési tervet kell készíteni a költségvetési év etején
lehetőség szerint április 15. napjáig.
A szennyv ízcsatoma építése l ső fordu Iőj ár a az önkorm ány zat keop p áty ánatot
nyújtott be, ahol a közbeszerzési törvény alapjánvizsgálni kellettai
értéI<hatátrokat. A kiviteli tervek apáIyázat alapjánbrutto 8.236 elFt. Azonban
amétr hivatkozott törvény 298 $.-a alapjána nettó értéketkell figyelembe venni,
és ez nem éri el a szolgáltatásnál a 8 millió forintot, így az önkormányzat
közb eszerzé si terv készítésére nem kötel ezett.
Kérdés.hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
az aláhbi határ ozatot hozta:

8 igen szavazattal, _

1712008. (III.27 .\ o|<Kt

ellenszavazatnélkül-

határozat

A Képviselőtestület az önkotmányzat 2008 évi

(nemleges) közbeszerzési tervét a melléklet alapjén
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azortnal.

t3

g.),,

Az Éltető B al aton- felvi dékértEgye

sül

e

t" alapítása

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester : Tájékoztatja aKépviselőtestületet, hogy a
Balaton-felvidéki akciócsoport hetyi közösség áhÍal megalapításrakertil ,,Az
éItetí!Balaton-felvidékértEgyesület''. Nyertes Leader páIyázatesetén ez az
egyesület lesz, amely apáIyázatokat aLeadet közösségben ki fogja írni, és a
páIyáztatást felügyeli. Alapítóitagdíj 20 eFt, melyet javasol a 2008. évi
költségvetés terhére átutalni.
Kér dés^ hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlug_ 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül
az alábbi határ ozatot hozta:

18/2008. (III.27.)

-

ÖkKt határozat

Úrkút Közs ég Önkormán y zat Képvi selőtestül ete a
helyi önkormányzatol<ről szőlő 1990. évi LXV. törvény
9. $. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva
elhatérozza, ho gy a terület_ é s te l epülé s fej le sáés
kozszolgáltatási feladatainak hatékony ellátása
érdekébenalapítő tagként r észt v esz a B alaton_
felvidéki Akciócsoport _ Helyi Közösség által
me gal apí tásr a kerül ő,, Az Eltető B al aton- felvidékért
Egyesület" alapításában.
A Képv i s el őte stül et az önko rmány zatr a számított
a|apitoi tagdíj összegét 20.000.- Ft_ban binosít1a a
2008. évi költségvetésben.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2008. április 1 7.
Több tárgy nem volt, a polgármester azúIéstz}.Ooórakor berekesztette.
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Rieger Tibor
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