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rBszÜtr:Úrlut Község onkormanyzati Képviselőtestiiletének 2000' december

28._an /csütÓrtökö ot ii."tL oo oiui kezdettel megtartott rendkívtili

ü1éséről'

JELEN VANNAK: Pfaff Zsolt polgármester'

dr. Dóczy Mariann'
Inut ZohÍn
Klein Zohtéx:rl,Lé,

Kocsó Jánosné
Lisztes Gyóző,
Vassné Balazs Gyorgyi képviselők'

: Mádlné Sas AnikÓ' Rieger Tibor

raNÁcsxozÁs loeeln nnszr wsz: Rostási Mária jegyzo'

- tanácskozó terem.

PfaffZsolt polgárnrester: KoszÓntötte a megielenteket és megállapította, hogy az

ti[és hataro"uttepEprt a Testiiüet 10 tagiából 7 fő jelent van'

Ezt követően ismertette az iiüés napirendét, melyet a Test{i{et egThangulag

elfogadott.

képviselők.



NAPIREND. 1./ Úrkút Község Önkormanyzata 2001. Évi
szemétszállítasidíjaról-rendelet-tervezet-

Előadó: Pfaff Zsolt polgánnester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l. napirend: Úrkut község Önkormanyz ata200L Éü szemétszallítasi - ren-

delet-tervezet.

ElőadÓ: Polgármester

/hásos előterjesztést a képüselők előre megkaptak./

Kérdés. hozzászólás:

Lisztes Győző: Változtaüri lehet a javaslaton?

PfaffZsolt polgánnester: Minimálisan el lehet térni, par forinttal, ezt" alkalmazta
is.

A Képviselőtestti{et egyhangulag - 7 szavazattal' - ellenszavazatnélktil - az a|ábbi

rendeletet bozta:

15/2000. /KII.28./ ÖkKt. sz. ren4elet

*

Úrkut Község 200L Eü szemétszállítasi díja.

/A rendelet szó szerinti szovege a jegyzőkönyv
mellékletét képen.l

Több tirgy nem volt, a polgármester az tilést 18.00 órakor berekesztette.
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Úrkut Község Önkormanyzat Képviselőtesttilete
l5l2000. lxII.z8.l Ötrt. sz. rendelete

a LAKoSsÁct SZEnnET szÁrrÍr esI pÍrernÓr

Úrkut Kozség Önt<ormanyzat Képvíselőtestul ete az eryes közszolgaltatiísok
kötelező igénybevételéről szóló 1995. Évi ><t n. Törvény 2. $._ában kapott

felhatalmazás alapj rán következő rendeletet alkotj a :

1. $. A KépüselőtestÍilet az AVAR KFT Ajka étlrta'_ szolgőJtatott szemétszallítás

díjátaszolgaltató altal meghatÍrozottmértékben azalábbiak szerint allapítja

meg:

Mennyiség Ftlalkalom

70 liter
110 liter

85.-Ft
110.- Ft.

A díjak az áfá-tnemtartalmazzik.

2. $.Eza rendelet 2001. Januar 1. Napjrán lép hatrílyba.

Úrhit, 2000. December 28.
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