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Úrkut Község Onkormányzati Képviselötestületének 2001 . julius
31-én ikedden/ du. 18.00 Órai kezdettel megtartott rendkívtili
tiűéséról.

JELEN VÁNNÁK: Pfatr Zsaltpolgármeste1
Dr. Dóczy Mariann
Imri ZoltÍn
Klein Zo|tÍnné,
Lisztes Győző
Mádlné Sas Anikó
Rieger Tibor
Vassné Balazs Györgyr képviselők'
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: Kocsó Jánosné képviselők.

raNÁcsrozÍst roeeat, nrszr wsz:

Rostasi Mária jegyző,

ez Ütns rurtvt: razsé$áza- tanácskozÓ

terem.

a megielenteket és megrillapította" hory az
ülés hatarozatképes' mert a Testtilet 10 tagiábÓI 8 fő jelen van.

PfaffZsolt poleárÍnester: KöszÓntotte

Ezt követően ismertette az tilés napirendjét, melyet a Testtilet eryhangulag
elfogadott.

-2NAPI*EI\rD; 1./ Yeszprém Megyei TerÍiletfejlesztési Tanácsnál elnyert támogatás
- iskola korszeriisítésre _ mtiszaki tartalmanak csökkentése.

ElőadÓ: polgármester

2./BehKft kerítésés pavilon epítésselkapcsolatos kérelrne.
Elöadó: polgármester
3./ Veryes üryek.

:

gálz;beÍúár:ás a sorhazaknr{l.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

napirend: Vesryrém lr{egyei TertiÍetfejlesztési Tanácsruíl elnyert tr{mogatrís - műszaki tartalmanak csokil<entése.
iskola korszeríísítésére
ElőadÓ: Polgármester

Lfaff 4polt poleármester: SzÓbeli elöterjesztésében elmondja" hogy

a

Meryei

Tertiletfejlesztési Tanácshoz benyujtott pállyáuplt alapjan az ónkormanyzat a
Hauser Lajos Átahnos Iskola és ahomátartozi tornagsarnok, valamint a
Napkozi otthooo' Óvoda földgaz ellatásra vató átall*, ou1amint az iskola
központi frtés és nyílaszarÓi korszeriisíteséhez a tánrogatiís 2.40a elFt a
megprályrázott 3.344 efft helyett ezérta tervbe vett rmmkálatak műszaki tartalmát
'
csolllkenteni kell 944 elFt-at. Javasolja a Hauser l,ajos Altalanos Iskolában a
_,
belső nyíIászarók utólagos hőszígetelésének '777 m valamint az 52 db
gerébtókos ablak tivegszegezésének és részleges faanyagpótlásanak elharyasat,
valrynint 3 db radiátor pÓtlás elharyasát'
Tájékoztrtja a Képvise1őtestti{etet arról is, hory azidő rövidsége miatt az iskola
nfrlászáróinak festésére,mázolásiíra helyr viíllalkozóval lPoloskei Béla/, a kiilső
nyílászarÓk hőságetelésére Ajka_i vallatkozÓval a szerződéskotés megtortént. A
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festésre-mi{zoliísra 646 elFt, a hőszigetelésre 362 elFt. Az fuajánlat ezekre a
munkalatokra 1.804 e/Ft volt.
A frldglázra valÓ átríllásra - iskol4 tornacsarnok, óvoda - valamint az iskola
kö4onti fiités korszerúsítésére2.839 elFt marad. Itt a szerződéskotés még nem
történt ffiog, aténgyalás a ffivátlalkozó és az alvállalkozókozöttmég folymratban
van.

Kérdés.hozzászóliís:
Vassné Balazs Gytirpyi: A műszaki tartalom csokÍ<errtéséhe4az elmondottak
alapj rán hozzá fud j árulni.
Nem érti miért tett rovattalkozót közbe íktafti. A ffivalla}kozó versenyerte&ft?

Dr. Dócav Mariryrn: Miért Í|em az önkormányzat versenyeáette meg, a}rory az
összes többinél. igy u ÍŐvr{llalkozó közbeiktatrísával azönkorrrriányzat több
pénzértkevesebb munkát kap.

Rieger Tibor:

Az

elvégzett munka minöségBt ki ellenőrzi?

Pfaff Zsolt polsármester: A nÁvrrt-tót kért és kapoü árajénlatat az
rnkormanyz at, ezértmint fővallalkozo keriilt szÓba, de a kiviteli munkrákat
alvállatkozÓval végezteti el. A tervbe vett munkalatokat el fogiák végeari.
Az onkornrányzat munkaviállalója a müszaki ügyintéző, aki e munkiílatok
minősésétis ellenőriari fogia.

A Képviselőtesttilet eryhanglrlag 8 szavazattal, - ellenszavazat nélktil- az alábbi
határazatot hozta:

Község Ónkonnányzati Képviselőtesttilete a
tulajdonában lévő Hasuer Lajos Altalárros Iskola és a
bor-zátartozÓ tonracsamok, valamint a Napkoá
otthonos Óvoda földgaz ellatásra vali átallasa,
valamint az iskola ko4onti frtés és nyílasairói

Úrt
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-4korszeriísítésénekműszaki tffitahmát - a mellékelt
YáúLakozási Szerződések atapjan, igazodva a pénztigyi
források}roz - csölkenti, mert a Meryei
Tertiüetfejlesztesi Tanác s altal megallapított páúyÍrEjatl
Ft.
tárrrogatás 2.400'000 .- Ft l amegpályazott 3 344 -000.
.

helyettl,asajáterő1.447.000..Ft,ígyafejlesztés
koltsége összesen

brutti 3'847'000'_ Ft'

Felelős: polgánnester
Hataridő: azonnal.
kérelrne'
2' napirend: Beli 1& kerítésés pavilon építésselkapcsolatos
Előadó

:

pol giírrnester

a Beli Kft
PfaffZsolt polgárrrrester: SzÓbeli előterjesztésében elmondj4 hogy
többszÓr megkereste annak erdekében, hory a kft

@a

lévő tornacsarnok
fulajdonában lévő étterem, és azÓnkórmanyzat tulajdonában
terrnéskőből lévő
előtti osztatlan kozos tulajdonban lévő tertiLleten a már meglévő
egy szökőkutat
bástyara kerítéstbelyezzőnek el, valamint a legtavolabbi sarokba
ery szabadtéri pultot
építserrek, és a kerítésselkörbekerített tertilet kÓzepére
szeretnének építeni.
és
A Testii{ethez eljuttatta a 1& írásos kérelmét, a tervezettelaól a helyszÍnrajzot,
a harzá tartoző műszaki leírást.
tulajdonostárs
Fentiekhe z az osztatlan kozös tulajdon miatt kell a másik
hazzé$árvlása az Tarsashiíz alapító okirat alapj án'
Kérdés"hozzászÓlás:

kb l.20 m magas kőből
Vapsné Bqlazs GyÓrryi: Véleménye szerint ha a meglévő
rész olyan lesz'
késztiüt ua*ty,l'uffigy plussz kerítéskertil' úgy a bekerített
mint ery cella.
a bejarás
Imri Zoltan: Ha be lesz kerítve a jelzenrész,akkor atornacsarnokhoz
hogy fog történni?
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kozött és
Dr. Dicar Mariann: A tornacsarnoküoz valÓ auáÍástminden körti'lmény
ha eternit
mindenki szÍmárabiztosítani kell. A müszaki leírasban szereplő'kerítés,
Ó csak akkor tudja
csőből, és betonacélbólkésztil, nagYon rossz hatást fog elénrielfogadni a kerítést,haaz zért sze|vényes fa'

foglaltaktil
Rostasi Mária jeryzö: Felhívja a firyelmet, hoq a műszaki leírásban
ha koztertiüettel
eltérően a tervezffirítés építésióngedély kÓteles akkor,
is lesz kerítés'
érintkezik, véIeményeszerint, ha a RakÓczi utcával párhuzarrosaÍr
iryy nkoztertiLlettel hataros.
7.oo
PfaffZsolt: A tornacsarnokba vató átjarást biztosítani kellhétköalap

ÓrátÓl

este 20.00 Óraig.

az a\fbbt
A Képviselőtesfii{et eryhangul agl szavazatta!,- ellenszavaat nélkii{
hatarozatot bozta:

48/2001. /VII.3|./

ÖkKt sz hutórozu

Úrkut KÖzség Ónkormi{nyzati KépviselőtestÍilete mint a
395I3INt hrsz-u Hauser Lajos Altalanos Iskolahoz
adj a
tír:ltoző tornacsarnok tulaj donosa hozzáj arulasát
ahhoz, hogy a Beli kft Úrkut, mint a395Í3ÍN2 hrsz-u
étterem tuiajdonosa _ a tirsasbázalapítÓ okiratban
megfogalmazottak alapjan - az osrtaflan kozös
trrrajaonuan lévő terti{eten egy 2.5afi.50 m-es kerti
építrnénytlpaviloní és ery
szokőkutat építsen, valamint a meg!évő terrnéskő
tamfalon fából ké sztilt keríte st htely eruen e|'
Az engedélykoteles építményelr&eza hatósági
engedé$eket az építtetőnek be kell szereznie, valamint
* étt"'.* mindenkori tulajdonosanak kötelessége a
tornacsarnok megközelítésétminden nap reggel 7'00
óratól este 20.00 óraig biztosítani'
Felelös : polgárrrrester, jegyző
Hataridő: azonnal

-63. napirend: Veryes tiryek.
a.

Í Gázbenfuázás a sorhazakna]'

a Május 1
é$ékoztatja a Testti{"t{,}osy a Jókai utcai'
zgyáfil lakások gáuberúézása nem volt eddig
téren 1évő, l,.aa-i"t u
'-*'
a sorházak két szélső lakása
megoldva' Ezutan is csak rigy tehet **gold*L hogy
a gÍvt, afiL'tazt
mellett elhelyezett leallastÓíteil ery-egv tut ,i*ua lgvezefiu
Ez azan takÓk
jelenti, hogy ezt elöbb meg kell terv""tát'i , aztÍtnkiviteleani '
azt jelenti, hogy
részére,akik a 80.000._ Fi-os hozzá$árvlástmarlefizették
valamint a falon való
lakásonként a tervet ki kell fizetri, áav 2000.- F!
gondot jel ent az, hogy aki a
gélarczetékm_kéntikoltsége tu :.'ooo.- Ft' Tovabbi
- átlagban 20'000'- Ft' gazprogranrba nem vett rész! nem hajlandó e költségeket
lakók koltségétaz
á".tni.lu\ousolja a gázos sziimlán lévő osszegből e
gázbenfuág;ásra kertil sor'
önkormánryzat fi"es-se ki, és ha azadott ingatlanon
az Önkorm:{nyzat számlájaraakkor ezt azosszeget kamatostÓlvissza tóil fizetni

PfaffZsolt polgrárrrester:

T

Kérdes. hozzaszilas:
ebbe beleavatkoani'
fueger Tibor: Nem érti, miért kell az önkormányzaürak
neki kell bevezetnie a
Minden ingatlantulajdonos kapott ery csonkot, g*tt
fizette be ahorzájÍrv|ást, az
vezetéke a 1akásba anu aző kt'ltsége. Aki nem
nyilvan nem is akarjabevezetni a gÍrzt.Miért kell ezzelfoglalkozri'

önkormarryzafirak'
Vassné Balazs Györgyi: Ő sem érti mi koze ehhez az

_
sorháanál csak
PfaffZsolt A sorhazaknál nincs csonk - épp ez abaj mindegyik
keskeny az'6t'hogy aydrzttezeték' a
a szélső lakasoknal. Pl. a Jókai utcában orv*
hely sincs.
szennyvíz csatorna és a teleforrvezeték mellett mm

többi lakóival szemben'
Rostasi Mária: Ezek a lakÓk hátranyba vannak a falu
kaptak, de a sorházban
mert a 80.000.._bt-o, hoztÍ$fuaLásukkat osonkot
kell építenitlka
lakóknak még a 8o ezer forintos hazzájáruLágon feltil ki
jelenti, hogy ott kb 60-70 ezer forintot kell
vezetéke! ami a szé1sö lakásolrnat azt
a vezetékre fizeÍri'Írk' amit nagyon soknak tatál'
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,
eryetért az elhangzott
Rieger tibor: Így mar megérti a felháborodást' és
j""*l"tt"l' h" gy *önkormanyzat is szálljon be a finanszírozásba'

vallalnia a költségeket és nem az
Vassné Batazs Györgyi: A benrhazÓnak kellene
onkormiányzamaka véleménye'hogy a
PfaffZsolt polgármester: Az elhmgzottak alaqan az
Javasolja a döntést a
Testíilet el tudja ibg"d"i az érrrekeí'ekiekben hazzá$áruL
kovetkező testületi tilésen megbomi'

A Képviselötest'ti{et

a

polgrírmester j avaslatríval e gyhangulag eryetért'

órakor berekesztette'
TÖbb tárwnem volt' a polgármester az iiüést 19'30

\r \oQo.'lros-'
sólt

Rostasi Mrária
jegyzőt

-

