xlzsÉa ÖNxonprÁrwzer xÉrwsrlörr srtjrc rg
vnrar, xzÍxlczr EI. 45. TEL.: s8n30403.
szÁa: z9-Ian002.

rpeyzőxÖNyy
rÉszÜtr: Úrkat

Keizség Önkormtínyzati Képvise1ötesíriletének ?a02. Augusetus 28._an fszerőémldu. 1?.00 Órai kezdettel megÍartott rendes
tiléséről.

IELEN VÁNNÁK: Ffatr Zsolt polgármester'
Dr. Doczy Mariann
Imri Zoltán
Klein Zokánné
Kocsó Jiíngsné
Lisztes Győzö
Rieger Tibor
Vassné Batazs Györgyi képvisetök.
Mádlné Sas Aniki képviselö.

.az ÜrÉsgatYE: razséebaza _ taniícskozó

terem-

a meg|elenteket és megiíllapította,hory
tités hatrározatképes, mert a Testtilet l0 tagiábst 8 ffi jelen van.

P[affZsolt polgánnester: KÓszlntotte

Ezt követően ismertette az tilés napirendjé! melyet a Testtilet eryhangulag
elfogadott.

az

NAPIRENDI PoNToK: l.i Úrkut Község Önkormanyzata ?aÜz. Evi

ktiltség_

vetésénekmódosítása - rendelet_tervezet'

Elöadó: Polgármester
K<izség onkonniányzata 2002' I'
kottségvetésénekvégrebajtasa.

2.l Úrhrt

ElöadÓ:
3./

€lévi

polgrirmester

Veryes ügyek.
a.l Vrilasz&isi Bizottság meryalasztiisa'
b'l Szavazatszámtríló Bizottság kiegészítése'
c.l Úrk* ktizség onkormanyzata altaliinos
kapcsolatos
rendezési terve elkészítésével
arajanlatokd.l Úrk*t kozség szennyvíztisztító telep kor_
szerűsítésénekmüszaki tanulmanya'
e'l Ajka viíros Rendörkapitrinyság Vezetöjének
megbízasaf.l Bursa }Irrngarica palyázati rendszerben való

részvételrölg./ Önkormanyzati utak kátyúzasa'
h./ &rkormanyzati tulajdonban lévö ingatlan
/post# grizbenúrízrásarÓl'
Helyi tamogatasi kérelmek
iJ Úrtuti Üregfiuk Futball Klub trímogatási

j.l

kérelme.

NAPIRElYD TÁRGYALÁSA ELÓTT:
végrehajtásaril'
a./ Jelentés a lejárt hatfuidejű testiiÍeti hatarozatok
Előadó

:

polgrírrnester

végrehajtáviril
PfaffZsolt polgármester a lejárt hataridejii testtileti hatiározatok
az alribbi szibeli elöterjesáést tette:

2
22/2ÜÜ2. NI-27 .l okKt sz.hatÍrazat: AMeg3ei Köz5nrlésnek a meryei
to"oltutxi, feladatellátás, intézményhálózatmiikodtetési és fejlesztési terv

feltilvizsga1ataról a batározat-kivonatot a Polgármesteri Hivatal megkiildte.

2312002. /VI.27./ ÖlrKt. sz. hatarozat Galbáné Pichler Ramona részérea 150
ezer forint kamaffirentes tiímogatiis kiutalast nyert.

Nl.??.f okkt. sz.határazat:A STRABAG KFT Pápa az Árok, a
F."y"* é' * Erdész utcák asfraltazását 5.z2? efFt-ért - a megá{lapodott
24/?ÜaZ.

osszegben.e1végezte,ako1tségvetésmÓdosításaahatiírozatbanfoglaltakszerint
történt.
2512002. /YI.27.l Ölrt<t. sz. hatrínozat PfaffZsolt polgr{rmester részérea
forintos jutalom kifizetésre kertilt.

l52 ezer

Z6l2a02. NI.ZT,l o1rJ*. sz.hatánozx AzÖnkormiínyzat a vételi saindéka
megvasrirotta a 1Ü138 hrsz-u, 524 ntz naryságu ingatlant a
CASH és LIMES Vagyonkezelő RT_től-

b.J"b

27120Ü2'

/w.27.l ol&t. sz.batározat: Azúrktlti általanos rendezési terv

arajrinlatot a Polgárrnesteri Hivatal megkért.
elkészítéséhez

2812002. /VI.2?.1ÖkKt. sz. hataraza* Tenk Zsolt és felesége részéreaz urkuti
s t zlg h.*"_u önkormárryzati tulajdonban lévö ingatlan megvási{rolta.

29ftaa2. NÍ..24/ ÖkJtr.t, sz.határozat: ATertiletfejtesáési Tanácshoz a Rríkóczi
beadott
és Béke utca me;tén huzÓdi csapadéksízelvezető arkok felujítasara
pátyávatrészben volt sikere*, ."é't a miiszaki tartalmat cso*Ícenteni kell, melyröl
ahatÍraatmegktiÍdést nyert a Tanács részére'
30/2002, /YII.24.I olcls. sz. hatarozat: Az ÉpÁsz_at a keizség kozvilágítasi
be'e''de"éseinek korszerűsítésérevonatkozó szerződés megkotést nyert.

3|lZ0Ü2. lYÍI.24./ Űh,J*,. sz,batÍtrozat:Holczer László és é1ettársa Grósmé Kiss
l'kosok részéreaz úrkriti 3l?f39 hrsz-u ingatlan elidegenítést
G"b".'I"
nyert.

"jk't

Kérdés"hozaászólás: Nem hangzott el-

jelentést
A Képviselötestiilet a lejárt hatmidejű testiileti hatarozatokril szóli
_
eryhangulag - 8 szauazaltal' - ellenszavazat nélkiil elfogadta-

3

NAPIREND TÁR$YALÁSA1.

napirend: Úrkut Ktizség Óakormitnyzata 2002. Évito*eryetésének
mÓdosÍtiísa - rendelet-tervezet.

Előadi: Pfaff Zsolt polgármester
/Írasos elöterjesztést a képviselők elöre megkaptrilr/

Kérdés-hozzászólás:
Yassné Balrázs GyÓrryi: A képviselőtesttirlet a]tat mrir korábban megbati{rozottak
és a központosított elöirrányzatok midosítása történt meg.

A Képviselötestiilet eryhangulag

_

8 szavazattal,

_

ellenszavazat néllail _ az alábbi

rendeletet alkotta:
3

Ynooz. /wrr.2t./ Ö*r! sz rcn4eIae
Úrt*t KÓzség onkormrínyzata 2002. Évi
kÓltségvetésének mff osítasa/A rendelet szÓ szerirrti szövege
melléHetétképen-l

2. naBirendi

ront

a

jegyzökÖnyv

Urktrt Község Önkorrrr*rryzata zaOL.I. trlévi krltség_
vetésénekvégrehajüísaról ElöadÓ:

Ffaff Zsolt polgánnester

Ánísos elöterjesztést a képviselők elöre megkapták'l
Kérdés.hozzaszolás:
Vassné Balazs Györesi: Az áltatanos iskolanál a fulÓrráknáü idöaíalycsan tobbet
terjestte*ek, tiryelni ke'll az év végere ne leryan belőle tulteljesítés.

Klein Zoltr*nné: A koltségvetés félévesvégrehajtrísaidőaninyos, elfogadásra

javasolja.

_
A Képviselőtesttiüet egyhansulag - 8 sravanttal' - ellenszavar-atnélktil az alábbi

batÍrar-atot hozta:

4

331202.

/yIII.28J ÖIrKt sz. határozat

Úrkrrt Község Ónkormrínyzati Képviselötestrilete az
Ónkormrárryzat 2002. I. féIévikoltségvetésének
végrehajtrásít
81.056 elFt bevétellel
77.626 e/Ft kiadással
elfogadja.

Felelős: polgi{rmester, jegyzö
Hatráridő: folyamatos

3.napirendi ponü Yegyes tiryek.
a.l Valasztasi Bizottság megviáIasztása.

Elöadó: Jeryzö
/Iriisos elöterjesztést a képviselök elöre megkaptálr/

Kérdés.hozászÓIris: Nem hangzott el.

A Képviselötestiilet egyhangulag

_

8 szavazattal'

_

ellenszavazat nélkiil - az alábbi

batiározaÍot hozta:
3#2{X}2.

lYlil.?8.1 Ökkt sz kat*rozat

Úrkut Közseg Ónkormrínyzati Képviselötestiilete az
Lw7. Évic. ttirvény 23. $. /2/ bekezdése alapjan a
2aa2. oktÓber 2a .-ára kitiizÖtt helrn tinkormrínyzati
képviselők és polgármesterek valasztiisiira a Helyi
Vrílasztrási Bizottságba az alríbbi tagokat viílasztotta:

Molnrimé Titscher Marianna u*nt' Béke u.
Fuith Ferenc Úrkuq orgona u. 9.
Forintos Lajosné Úrkút, HősÖk u. 3l.

1.

Pittagok Pozsgai szilárdné Úrkut' Hősok u.24.
Teiermeyer Márton u**t, Rakoczi u.4.

Felelős: jegyző
Hatráridő : folyamatos
b./ SzavazatszárrlalÓ Bizottság kiegészítése.

Je8yző: Szóbeli előterjesztésében tajékoztatja a Testtiletet' hogy az 1. Sz.
szavazÓktirben Stahl Etzsébet és TrÓbert ottÓ lemondtak a tagsagukril, íry
helyetttik javasolja megviílasztani Somoryi lmrénéÚrktt, Hősök rr. l. Sz- alatti
lakost, valamint póttagnak Jáger LaszlÓné Ürkirt, Sport u. 15. Sz. alatti lakost.
Kérdés.hozzászÓlas: Nem hangzott el.

A Képviselőtesfiilet eryhangulag

_

8 szavar.attal' - ellenszavazat nélktil - az alábbi

hatarozatot hozta:
35/2002. tYIII-28.l

Ökkt

sz. határozat

urtnt KÖzség onkonrrrínyzati Képviselőtestilete az
1. Sz. szavazÓkorbe

a Szav azatszáÍnláli Bizottságba Somoryi Imrené
Úrktrt, Hösök u. l. Sz. alatti lakost, valamint
póttagnak Jáger LászlÓné Úrkrit, Sport u- 15- Sz'
alatti lakos megvalasztja.
Felelös: jegyz('
Hatíáridö: folyamatos
c./ urk*t Község Önkomrínyzata ríltalanos rendezési terve elkészítésével
kapcsolatos araj ánlatok.

PfaffZsolt polsármester szÓbeli előterjesztésében az alrábbi árqianlatokróI
tajékoáatja a Kepviselötestiiletet.
ATestiilet korabbi iilésein mar foglatkoza[tazzal, hory jogszabályi előírás és a
volt kultrúaz hasnosítása miatt a teleptiüésrendezési tervét feltilvizsgriltatni

l"fJ-í'T dontése alapian a Hivatalbeszereáe

az ebhez szÍikségesrírqirínlatokat.
Hiírom erre jogosult tevezö tarsaság lett megkeresve. A kérkezett arajanlatok a
kÖvetkezők:
Pan*onterv Kft Ves4prém 6.620 effT + áfa
I Teleinfo Sistems 6.325 efft+rifa

l
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] M-TEAM

Pannon Kft Budapest 5.600 efFt+rífa

Az ajánlatokban szereplö elkészítésihataridŐ naryjából e5rfo'rma, mindhiárom

Eltérés
tiársaság a jovő év végere fudja vallalni a teljes dokumentiícii elkészítését'

kíviil csak abból adidik az ajanlatokniil, hogy az idei évben
mekkora eisszeget tervemek a penztigyi titemezésben kifizetésre. Ez az eltérés
a végtisszegen

azonban nem jelentös.
A pénzrig}i ütemezések szerint 1'?00 elFt+ iífa-ra kellene kotelezettséget vállalni
az idei éwe.
Figyelembe kell venni azt akét jelentős tényt, hogy oktiberben onkormanyzati
va]asztások leszrek és e döntéssel ajövö évi költségvetés is terhelve lenne.

Kérdés.hozzaszólás:
Rieger Tibor: Ez rengeteEpérr'ffileg így a viálasztások elött. Mi van akkor, ha
nem csiniiltatja meg eztaz önkorrrrányzat?
Rostasi Mrária jegyző: Jogszabály batároruameg kötelező jelleggel, hogy 2ss3.
December 31 .-ig minden Önkormrányzafuak el kell készítenie,illetve feltiü kell
vizsgrilnia rendezési tervét.
A rendezési tervtobb lépcsöben késztil, legelső a teleptilésfejlesztésikoncepciÓ
elkészítése,majd elfogadiísa, a teleprilésszerkezeti és szabrilyozási terv, valamint
a helyl építésiszabalyzat.
Ennek megfelelően a pénzÍigri titemezés is tÓbb lepcsőben javasolt. Jelenleg a
pénmaradvany terhére 1.500.000.- Ft e célra felhasna]hati. A fennmaradi részt
pedig a 2003 évi kÓltségvetésbe kellterveani.
Mar az elmtrlt testtileti tiléseken is elmondta' hogy e feladat elvégzése nem
hetei<et, hanem hosszir hÓnapokat vesz igénybe és egyre magasabb anyas
fedezetet igényel.

Klein Zoltanné: Nem szere&é vállalni e döntés követkeffiényeit, meg kell várni a
következő új testiiüet dontését.
Yassné Bal+rs Gyorprvi: Yélenfuye szerint a következő testiidet is ugyanolyan
laikus lesz a ciklus kezdetén, mint ők is voltak, e*rtfel kellene váIlalni a dontést.
Imri Zoltán: Nem érti miéÍtkell ernyi pénzt kiadni ery o}yan tervért, aminek nem
látja semmi hasznát az onkormiányzat, és ffileg mert van is ery ilyen terv.

Rieger Tibor: Ha ennÉkell fizehi a tervért, úgy az iillarrr elöbb vagy utÓbb, de
pé,rutkell hogy adjon rá.

7

Rostasi Mária je8yző: A rendezési terv ery helyl rendelet, mely szabalyozza pl.
L adott tertiletek beépíthetőségét,az építkezésjellegét, mÓdját, rendezettségét-

PfaffZsolt polgármester; Naryon fontosnak tartaná e feladat elkezdését, beláfva
*t t'' h-gy *erui"tlsi ciklus végénvaÍ} a Testtilet, és a munka elindítasával a
"
kÖvetkező Testiiletnek már e kotelezettséeya[alassal számolai kel1'
Ezen kívülis van még a hulladékgazdrilkodassal kapcsolatos
kötelezettségvallalás, mely 4,5 millió Forint plussz az átajaRieger Tibor: A dontés joga leryen akovetkező testtileté.

A Képviselötestailet egyhangtilag

_

8 szavazattal, - ellenszavazat nélkÍi'l- az alábbi

határantathazta'.
3612002.

/Y[I.28. Ökl(t sz. haí*rozat

Úrkut Község Ónkormanyzati Képviselőtesttilete a
Teloptilésfgjlesztési koncepciÓj á*ak,

teleptiűésszerkezeti és szabalyozr{si tervének,
valarnint helyr építésiszabalyzatanak elkészítésére
vonatkozó arajanlatok*al kapcsolatban dorrtést nem
hozott, azt a 2aÜ2 - oktÓber 20 --átkcvetö rij
Képviselőtestiiüetre bizta -

Felelös: polgármester
Határidő: folyamatos
korszenisítésénekmüszaki tanulrnínya.
d l Úrkút község szennyvíz tisztíti telep

PfaffZsolt polgármester: A Képviselőtestiilet ko'rabbi ülésénfoglalkozctt a

@

és szennyvíztisztítasanak és csatcrnázasanak
kapta
he}yze1ével. Alü<ori dontése alapjan a Hivatal vezetése azt amegbízast
hory vizsgattassa meg azt' hory az önkormá:ryzat birtokában lévö 199l-ben
késztilt tervdokwrenttíció alkalmas-e jelenleg a szennyvíz tisxitó telep
felújítására. A Hivata} ez iiryben megkereste a korabeli terveket készítő
képviselője
tarsaságot és kérte az erTe vonatkozó szalwéleményét.A Tarsaság

eljuttatta az önkonniinyzaürak a szennyvíztisztiti telep korszerűsítesere
meg,
vonatkozó műszaki tanulmanyt. A tanulmrá,ny tartalma alapjrán az állapíthati
jelenlegi felujítasra, illetve
hogy a meglévő tervdokumentáció mar nem alkalmas a
atalakítás során a
ffie1o1i úokat a miítarryakat, dolgokat amelyek a felujítás,
*o*t*i telepböl felhasanilhatÓk, valamint tartatmaz az áttalahltÉtsra vonatkozi
koltségbecsléstis. Ez a1apján tehát, ha a jövő évben foglalkoani akar az

8

önkormányzat a tisztítÓ telep rekonsEukciijával, akkor erre vonatkozóan új
terveket kell készíttetniés az alapjrin kel1 a vízjog létesítésiecgedélyt
megszeremi, hogy a ktilönboző patyazxi forrásokat igénybe lehessen venni.
Kérdés"hozzászólas:

Rostasi Máriajeryző: Elöbb a szennyvíz tisztÍto telep és a szennyvízcsatorna
terveit kell elkészíttetni' aZ eÍre vonatkozó arajrinlatok beszerzését követően.

Klein Zoltanné: Mire számíthat az Ónkormányzat, ezeket a terveket milyen arért
lehet elkészítteüri.

Rostasi Máriajegyző: A tgvek ánít előre nem lehet pontosan tudni,de a tisztitÓ
telep és a szennyvíz csatonra tervei nem olcsik' véleményeszerint több millió
forint lesz.
Vassné Balazs Györ8yi: Az első lépés,hogy a tervezésre rírajrinlatot kell kérni, és
a jovő év koltségvetésébenerre fedezetet kell biáosítani.

AKépvisetőtesttilet Vassné Balrázs GyorgTi javaslatat egyhangulag elfogadja.
e./

Ajka varos Rendörkapitányság Vezetöjenek megbízása'

PfaffZsolt polgiirmester: SzÓbeli előterjesáésében tÍjékoáatja a Testtiletet,
hogy a Ves4prém Meryei Fökapitany értesítette az Ónkomanyzatot hogy Aika

Vi{ros Re*dörkapitrínysíg volt vezetője ?atz. oktÓberében nyugiillomiínyba
vonul, jelenleg felmentési idejét tölti. 200l. November l6.-tól Dr. Giczi Róbert r.
őrnagy 1atja el e feladatokat, akí mar 1985-től dolgozik a Veszprém Megyei
Rendör-ffikapitr{nyság hivatasos állomanyú taeiakat' kiil*nbozö beosztásokban.
Eddigi munkája és végzettségealapjrín alkalmasnak ítélirra, hogy megtiresedő
rendÖrkapitányi munkakort ellássa.
A rendőrkapitrínysíg vezetőjének kinevezésétmegelőzöen - a Rendőrségröl szÓli
törvény alapjan _ a kinevezési jogkor ryakorlijának ki kell kérnie az illetékességl
tertiletén miiktido telepii}ési önkorrnrfuiyzatok kepvisel&testtileteinek véleményét.
A Rendörfökapitany megkeresésében fogtaltak alapjrín és amit érdeklödésére
megtudott a jelöltről javasolja a kinevezését-

Kérdés.hozzríszólás:
Rieger Tibor: Sok hozzriffizni valÓ nincs, csatlakozik a polgármester
véleményéhező is.

9

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal' - ellenszavazat nélk*l _ az alábbi
hatiározatot hoáa:

3?/2002.

A.IIIJ&/ ÖkKt sa h*fározat

Urkut Kozség Önkormrinyzat Képviselötesttilete Dr.
Giczi RÓbert Aika Viíros Rendőrkapit'ánÉvá torténö
kinevezéséttrárnogatj a.
Felelős: polgármester
Hatríridö: azonnal

f'l Brnsa Hungarica

pátyárartl rendszerben való részvételröI'

lTájékoztató elöre, írrisban megkiildve a képviselőknek./

PfaffZsolt polgiánrrester: Ftiggetlentilattól, hogy miír a koníbbi években is részt
vett az úrhiti onkormrinyzat a Bursa Hrrngarica patyazati rendszerben a
Nyilatkozatot a csatlakozásrÓl az idei évben is meg kell tenni, va]arrrint meg kell
hatiiromi az 1 före jutÓ netti átlagkeresetet mely felett a pályázatok majd
elutasitandók. A prilyrizatot szeptember 12._ig ki kellínri és okÍÓber l1.-ig lehet
benyujtani a palyazatokat.
Javasolja u ew főre juti átlagitivedelmet a tavalyi évhez hasonlÓan az Óregségi
npgdíj legkisebb osszegerrek l50 %-ában - 30.150.- Ft_ban - meghataroni.

Kérdés.hozzr*szÓlas: Nem hangzott el.

A Képviselötestiilet egyhangulag

_

8 szavazattal' - ellenszavazat nélkíil- az alábbi

hatiirozatot hoáa:
38/2&}2. /Y[I.28./

Ökl(t sa hatrf,rozat

Úrkut K<izség Ónkormrányzati Képviselőtesttilete
csatlakozik a Bursa HungBrica prillyrízati rendszerhez.
Ehatfuazat melléHetétis képező Nyilatkozat
alriúrrásara a

'

polgrirmestert felhatalmazza.

EryldejiÍleg elfogadj a az oktatiísi Mirrisztérium
páIyazati kiírás-ira vonatkozó határidőket
ajránlrásokat, és megtíllapitja e prilyrizati rendszerberr
az a szociiílisan niszon:lt ak inek a családriban az I
ffire jutó átlagitivedelem az tiregregi npgdíj
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oÁ-át, varyis jele*leg a
legkisebb tisszegének 150
30.150.- Ft-ot nem haladja mcg.

Felelös: polgánnester
Hataridő: folyamatos

g.l Ónkormínyrati utak kaf5nraísa-

PfaffZsolt polgiírmester: A Pápai STRABAG, aki a Fenyves, Arolq Erdész utcrák
*x"tto'xi munkalatai végeztélqjelenleg Ajka vi{rosban dclgoaak- Mivel a
község önkormanyzati ú$ain sok a kátyú javasolja veltik e munkiilatok
elvégzését.
Mivel közelvannalq a kisebb úthengertiket is tudják hoani, így egy autó aszfalt
134 elFt + átfaés kettőre lenne sztikség. A fedezet a pénz:naradvány terhére
meheftre.
Ké'rdés^ hozzászólrís: Nem hangzott el.

A Képvise1őtestiilet egyhangulag

_

8 szavazattal, - ellenszavazat nelkul

_

az atábbi

hatrirozatot hozta:

A Képviselőtestti,let az önkormrínyzati utak

káBntzását 268 efft+rífa értékbenelvégezteti a
pénmaradvany terhére.

Felelös: Polgárrnester
Határidö: azonnal
h.l onkormrinyzati tulajdonban lévő iagatlan /postd gazberuhrizása.

PfaffZsolt oolgiinrrester: Szóbeti elöterjesztésében elmondta' hogy a posta
osszegét . 350 ezer Ft.ot . a Magyar Posta RT.vel
Éo"olt". A Posta RT valaszlevelében azirta,hosy ery havi l0 Yo-os
helyiségberleti díj emelésével kb 10 év alatt torlesztené ezt az tisszegetKérdés.h+zzászÓlás:

Dr. DÓcry Mariaff}: Ez igy csak a bérlönek érnémeg a fulajdonos
önkornriínyzahak nem.
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Vassné Balrks Gvorgyi: E1ég merész ajanlat a Posta részéről, az
onkornriínyzafurak üsz*nt nincs anyag fedezete most ezt a gríebenrhríarísát
megvalósítani.
Erzel a témával akkor kell foglalkozni, ha a megfelelö penzÍisn háttér is meg
lesz.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal' - ellenszavazat nélkiil - Vassné

Balazs Györgyi

j

avaslatat elfogadta.

j./ Lakásvásarlrisra trámogatási kérelmek.

FfaffZsolt polgiármester: Ket kérelem érkezett. Horváth Imre, Farkas Gy*la és
neje Zsifiapusztai lakosoh az eddig sajátjuknak hitt lakásokrÓl kidertilt, bory az
még a Hunyadi Mg Sztivetkezet fuIajdonában volt. A szövetkezet felszámoliís
alaff van, íry ezeket a lakásokat is meghirdették.
A két kcrelnező csatolta a megfelelö olcnrínyokat így azok alapjrín jogosultak a
tiirnogatiísra. Javasolja mindegyik részére5o-5o ezer forint trimogatrís
megallapításat.

Kérdés.hozzríszólas: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal, - ellenszavazat nélkíil- az alábbi
hatifuozatot hozta:

40/2002. IYIII.28./

ÖkKt sa határozat

Úrtart Kcizség onkormrinyzati Képviselőteshilete
Horvátb lrrrre Ú**t, Zsifiapusxai lakos részére
50.000.- Ft azaz ofuenezer forint kxrat és
köItségmentes üÍmogatast allapít meg az úrffiti
020/49 hrsz-u ingatlan vásiklásiÍhoz, melyet 5 év
alatt, eryenlő részletekben tartonak megfizefui.
A MegríIlapo&ís tartalmana a reszletes feltételeket,
melyet a jesyző, készítel.
Felelős : polgármeste1 j egyzö
Ffutaridő: szeptember 20

A Képviselőtestii{et
határozatot hoáa:

eg5rhangu1ag - 8 szavazattal, _ ellenszavazat nélkÍi{az alábbi
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41l2{X}2. 4yIII.28"l

Ókkt sz

hatrfiroz*t

Ú.m't Község onkormrínyzati Kepviselötestiilete
Farkas Gyula és neje Urkrit, Zsófiapusztai lakosok
részére50.000. Ft. ar'azÖtvenezer forint kamat és
koltségmentes tamogati{st állapít meg az úrkúti
a2ÜD6 hrsz-u ingat}an vasarlásahoz, melyet 5 év
alatt, eryen}ő részletekbs* tartomak megfizeÍriA Megallapodas tafiakn*r.r.a a részletes feltételeket,
melyet a jegyzo készítel.
Felelős : polgármester, jeryző
Határidö: szepternber 20.
k./ oregfiuk Futball Klub tiimogatasi kérelme-

PfaffZsolt polgármester: Az úrktltíoregfillk Futball KIub tr{nrogaüíst iránti
kerelmet nynjtott be, melybe leirták, hogy t998{an alakultak, a környezö

teleptiléseken rendezendö labdarugÓ tornákon és alkalmi merközéseken vesanek
részt. Megalakulásuk Óta éverrte részt veszrrek az auszffiaí tesfuérközség altal
rendezett nemzetktizi oreg fiuk tornán. Műkodéstiket az altaluk fizetett tasdíjbil
és palyazati forrásból biztosí$ ák.
Az idei évben szeptember végénkertil sor az osztrák testvérkapcsolat ápolásiira,
ezért szerefuék az Önkormrinyzat anyagl tr{rrrogatasát kérni.
Javasolja 50 ezer forintot a pénmraradviinyterhére, részíikremegadni-

Kérdés.hozzászÓlas: Nem hangzott el.

A Képviselötestiilet egyhangulag

_

8 szavaattal, - ellenszavazat nélkiil _ az alábbi

hatarozatot hozta:
4212002. 4YIII.28./

ÖFK$ sa ha€rozfit

A Képviselőtestiilet az rlrkriti oregfiuk Futball Klub
részére50.Ü00.- Ft. támogatast riűlapít meg a
pénznaradvárry terhére.

Felelös: polgánnester, jeryző
Hataridő: azonnal
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!./ Yassné Balazs Györeyi: A játszÓtér és a sportprilya kornyékénkéri a parlagffi
kiirtását, ezen kí\riil szombatí napokor: a Yeszprém felöl Úrkutra kozlekedő
autobusz jríratok miatt reklamál, uryanis délelött az utolsó busz 9.40_kor indutt, a

kovetkező pedig délután 14.20 irakor. Jó lenne, ha dél környéken egy busz,
mely Szentgiilra ffi€sY, Ú*ntig ionne.
A harmadik lényeges dolog' náluk a lakfuban és több kcirnyékbeli lakrásban napok
ita srirgás színű és tiledékes a víz, kéri ennek kivizsgalását.
Rieger Tibor: A faluban elkésztilt vésg a csillag;rontos kabeltevé rendszer?
Ugyanis a Rózsa u. 15. Sz ti{rsas hrázban még a régi rendszer műkedik.

EtaffZsolt polgiirmester: djiáÍszóter és a sportprílya kcinryékéna parlagfii irtása
folyarratban VaIl, az autóbusz kozlekedésÍek, és a vízzel kapcsolatos
bejelentésnelg valarnint a kiíbelrendszernek ufiinanéz.

Több tírg} nem volt a polgr{nnester az tilést 21 órakor bgekeszteffe.
kmf.

fu,a*rn*;jegyző

