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JEGYZOKONYV
Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete 2003. március 31.-én
lhétfőnJ du.17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,
Imri Zoltán,
Kökönyei E'dit,
Kocsó Jánosné,

Lípp Józsefrré,
Lisztes Győző,'
Mádlné Sas Anikó'
Rieger Tibor,
Vassné Baláus Györgyi képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
2. napirendi pont tárgya\ásánál: Cziráky Károlyné iskolaigazgatő,
3. napirendir pont tárgyalásánál: Toplakné Feith Rozália óvodavezető.

Az ülés helve: Községháza_ tanácskozó terem.
Pichler József polgármester: Köszöntötte a megielenteket és megállapította,
hogy az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fö jelen van.
Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
elfogadott.

NAPIREND:

1./

Úrkút Község Önkormányzataza}z. évi költségvetési
rendelet módosítása -rendelet-tervezet _.
Előadó: polgármester

2.l He\yiszociális igazgatásról és a szociáIis ellátásról
_
sző!ő rendelet módosítása rendelet_tervezet'

Előadó: jegyző
3

.l hparuzési adórendelet

- módosítása'

Előadó: polgármester
4./ Hauser Lajos Általános Iskola működéséről'

Előadó: iskola igazgatőja
5./

Napközi otthonos Óvoda működéséről'
Előadó: óvoda vezetője

6./ Szennyv íztisztítő telep rekonstrukciójára döntés-

előkészítés.

Előadó: polgármester

7.lYegyes ügyek.
a./ Önkormányzatés Gyrus

BT háziorvosi szo1gálat

szerződés módosítása.
b./ Önkorm ány zatí bérlakás bé1éseiránti kérelmek.
c./ Roboz Sándorné helyiségbérlet meghosszabbítása

közötti

irénti kérelme.

d./ Helyi támogatÁsi kérelmek.
e./ Telekvásárlás iránti kérelem'
Szav azatszám|áIó B izottságba póttagok vál asztása.
f
.
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A./ Jelentés a lejárt határidejű testületi hatÍrozatok végrehajtásaról.
Előadó: polgármester

Pichler József polgármester a lejárt határidejű testiileti határozatok végrehajtásáról
az a|ábbi szóbeli előterjesztést tette:

n

L

2a03 . /II. Í7 / ÖY'Kt. sz. határ ozat: Pichler Józse f

olgárme ster
illetményemeléséről szóló ügyirat a Veszprém Megyei TÁH részéremegküldést
nyert, számfejtés célj ából.
4

l

.

p

5/2003. lII.t7./ ÖI<Kt. sz.határozat: Az önkormányzat által megállapított 30.000._
Ft-os támogatást a,,Veszprém megye közoktatásáért" közalapíwánynak a Hivatal
átutalta.

6/2003. lII.17 .l ÓI<Kt. sz. határozat: A Napközi otthonos Óvoda vezetői áI\ására a
pá|yázati kiírás megküldést nyert azol<tatási Közlöny címére.
7l2OO3. 1II.I7.l ÖI<Kt. sz.határozat:Pichler József polgármesterre vonatkoző tlj
típusúéletbizosításának megkötésére vonatkoző elutasító döntésről a BiÍosító
értesítvelett.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napirend: Úrkút Közsóg Önkormányzata2002. évi költségvetési rendelet
módosítása _ tervezet.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőIás:

Mádlné Sas Anikó: Tájékoztatja a Testületet, hogy a rendelet-módosítás azt
tartalmazza, amit korábban már a Testület elhatározott, illetve az áIlami
támogatásokat.

A Képviselőtestület egyhangúlag 9 szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet hozta:
612003. ilII.31.1

Úrkút Kö

zs

OkI(t. sz. rendelet

ég Önkormán y zata 20 02. évi kö ltsé gvetésének

módosítrása.

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzókonyv
mellékletétképezi.l

szoci áIis igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
rendelet módosítasa - rendelet_tervezet'

?. napirend: Helyi

Előadó: jegyző
/Írásos e1őterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostási Mária jegyző: A rendelet módosítása azértvált szükségessé, mert a
szociális étu"rőktérítésidíját is megemelni javaso\ta az óvoda vezetője,320.ft-ról 360.- Ft-ra.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 szavazafral, - ellenszavazatnélktil_ az
alábbi rendeletet hoúa:
7/2003. /III.3L./

OkKt. sz. rendelet

Úrkút Község Önkormá nyzat 3l20O2. lIu.I3 .l ÖkKt. sz.

mellékletétképezi.l

3.

nap irend : I paruzési adórendelet módosítása'

Előadó: polgármester
Árásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/
Rostási Mária jegyzq: A jogszabályaink érte\mezésenapjainkban sajnos nem

@t-orténtezmostis.Törvényességife1ü1vizsgá1atsorán
altatározatlan idejű

történt konzu1tació alapján a helyi ipanizési adórendeletben
kedvezmények, mentességek határ ozott idejűvé válhatnak,2007 . december 31.
napjáig, ha a Testület így dt'nt. A mentességeket hatályon kívül is lehet helyezni.

Kérdés.hozzászólás:
Rieger Tibor: Feltétlenüljavasolja a december 31.-ig élő határoz"atlan idejű
megtartását2007. áecember 31. napjáig, hisz olyan mentességekről
'*"t"''egek
van szó, amely a falú nagy részétérinti.

VassnéBalázsGyörgyi:oisjavasoljaamentességekmegtartását.
az a\ább\
_
szav azattal, ellen szav azatnélkiil e gyhangú |ag - 9
A Képviselőtestiilet
rendeletet hoztaz

ÚrkútKözségÖnkormányzataL3lI995.lxLl.zo./Ökrt.
számú

-

ipaíizÉsiadó-rendeletének módosítása'

/A rendeI et sző szerinti szövege
melléklet étképezi'l

a

jegyzőkönyv

Iskola működéséről'
4. napirend: Hauser Lajos Általáno'
Előadó

:

iskoIa tgazgatőja

előre megkapták'/
/Írásos előterjesztést a képviselők

Kérdés.hozzászőLás:
' ' ', ,::

nazszerePel, hogy az iskota
MáarnéSás"enitó:Azírásoselőterjesztés5.oldalá
azingatlanvagyon á|Lagínak megőrzése'
előtt á11ó tanév legfontosabb feladaá
légfontosíuu f.tuaataatanítás kellhogy
iskola
az
ÁIálja,mert
FurcsánJk
javítása.
legyen.

gazdá|kodás alcímhez kapcsolódóan
Cziráky Káro1yné isk. ig .: Azidézettrésza
íródott.

5BalázsGvöreyi:ÉrdemesnektaiáIyila?"':IoluT,?:?:^''^Y::'"':ui'#
kapcsolatban_pá|yázna,így

;;üj*i-.r*atu,aival

*

a

saját rész csökkenne'

ákal
pá|yázat\kiírás az önkorm őnyzatok
á|ta|aismert
z
jegyző:
A
Rostási Mária
vissza
épül, vagyis apáIyázati összeget
rritár."
e,
fenntartott iskoláffivonatkozik,
kell fizetni.
az
szavazattal, _ ellenszavazatnélkül_
A KépviselőtestÍ'rlet egyhangúLag_9
előterj esztést elfo gadta'

!

miikodéséről'
napirend: Napközi otthonos Óvoda
Előadó: óvoda vezetője

/Írásos előterjesztést a képviselők e1őre megkapták./

Kérdés.hozzászőIős:
hogy nem
Vassné Balázs Györgyi: Az ővodavezető előterjesztésében az szeÍepel,
sikerült u -unkuíffiók*k kiadni a szabadságukat az adott évben, a rövidebb
takarítási szünet miatt. Mi van akkor a szabadságokka[.

nyitva
Toplnakné Feith Rozália: A szülők kéréséreegy csoportnyi gyer9k miatt
kellett tartani * t*oaaau", igy lerövidült a takarítási szünet.Ezért a szabadságokat
szolgalmi időben adta ki.
rosszak a
Szeretné felhívni a Testtilet figyelmét, hogy az ővodában nagyon
riasrtőva1
nyíIászárők, cserére szorulnak, és a betöréiek megakadáIyozásamiatt
kellene ellátni az ővodát.

Kökönyei

Edit: Ez így van az

a\ső

óvodánál is, nagyon rosszak anyíIászárők'

megértek a cserére'

lévő iskola, és nem utolsó
Rostási Mária jegyző: Az önkormányzatfemtartá9ában
vatalban is nagyobb frté|ek van1ak; e!{rd9l.va .?:"y
ariusztővalvaló ellátás
5_né1 több számítogepr. _, mint u, őrodában, és
'uj''o'
szintén
ezenintézményekben sincs megoldva , az anyagiak hianya miatt, ami
vonatkozik a nyílászarókra is.

*

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 szavazatral, - ellenszavazatnélkül_ az
előterj esáést elfogadta.

6. napirend: Szennyví úiszitítő telep rekonstrukciőjára

döntés előkészítés.

Előadó: polgármester
/Írásos ,,Döntésetőkészítő koncepcióterv''-et képviselők előre megkapták'/

Kérdés.hozzászólás:

KFT
Vassné Balázs Györeyi: Áttanulm ányortaaz o]vIS-HUNGARIA
döntése1őter"itíffficiótervét, és mint biológiai szakos tanár is, feIhívja egy-két
minősül'
fontos dologra a figyelmet. I[yen pL.uiszap,ami veszélyes anyagnak
Tárolása vagy szá|Iításahol, hogyan fog megoldódni'
jelenlegíklőrozőt az
A fertőtlenítésa későbbiekben fiógyun iog -.goldódni, mert a
EU normáknak megfelelően nem lehet majd használni.

6

Pichler József polgármester: A koncepció ,,A'' változatamegfe|el azEU
előírásainak.
Rieger Tibor: Je1enleg 474 rékötés van, és 150 m3-es a telep, a rekonstrukció után
_
lesz, de u ful,., majdnem fele _ mivel 7 40 lakás van ezután fog
200
"Ú;
arendszerre. Nem lesz kevés?
rácsatlakozni
Sztikséges lenne még több árajánlatot kérni, nem csak ezt az egyet'
Kökön}rei Edit: Nem érti, most végül is mirőlkell dönteni, mert ennyi pénze az
önkormány zatnak nem le sz.

Pichler József polgármester: Arró1 kellene dönteni, hogy a koncepcióból melyik
*.ia.iot rogua;a át a Testtilet, és mennyibe keriil majd annak a megvalósítása.
Rostási Mária jegyző: Ha a koncepcióból fogad el valamely javaslatot a Testület,

úg@eketke1Le1készíttetni,vagyistervezőtiskel1keresni,majd
aá-engedélyeztetési eljárást követően a kiviteli tervek aIap1ánkell majd a
b eruÍ'Ázást e lkezdeni.

Kökönyei Edit: Jó |enne több ajan?at alap1ándönteni, nemcsak az oMS-Hungária
Kft ajánIata a\apján.
Rieger Tibor: E gyetért,6bb ajlanlatot ke|l kérni, és minimum250 m3-es
szettrtyv izb efogadás ára kép e s telepre, valamint a c s atomá zásr a is.
_
A Képvise1őtestület egyhangdúlag _ 9 szavazattal,- ellenszavazatnéIkil Rieger
T ib or j av as\atát

e

1

fo

gadta.

7. napirend: Vegyes ügyek.
Gyrus Bt háziorvosi szo\gálat, valamint az önkormányzat és
a fogorvosi szolgálat közötti szerződés módosítása.
a./ Önkorm ányzatés a

lA

szerződésmódos ítás tewezetet a képviselők előre írásban megkaptak./

Pichler József polgármester: Atewezetet a magarészérő| el tudja fogadni, hisz az
abban lévő össz eg az önkormányzat költségvetésébenszerepel.
Rostási Mária jégyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy évek őtahtződó gond, hogy
6"to'- ány zai r észérőI kötel ező en ellátandó fel adat a háziowo si szol gá1 at

-

7

valamint a fogorvosi szolgálat vállalkozásnak lett átadva megállapodás alapján, de
akönizemi díjak fizetésétaz önkormányzat áwállalta.
Az önkorm ányzatköltségvetésében átadott pénzesrközkéntkellene szerepelnie
ennek az ősszegnek, de sajnos még mindig szakfeladatra lett lekönyvelve, mivel az
önkormányzatkömetlenül
ftzette az orvosi rendelő könizemi díjait.
A szerződést ezze| és ezért kell módosítani, azidőarányos rész átutalásával.
Abiziowos pedig garanciátkért ana, hogy az évi I.200 e/Ft-ot biztosítsa a későbbi
években is az önko rmányzat támo gatásként.

Kérdés.hozzászólás:
Rieger Tibor: Meg is érti a háziorvost, és javasolja a szerződés-módosítást
kiegészíteni azzal, hogy ezt az összeget évente azinflációnak megfelelően emeli az
önkormányzat.
Vassné Balázs Györgyi: Egyetért a javaslattal.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 9 szavazattal, - ellenszavazatnélkül - az alábbi
határozatothozta:

8/2003. /111.31./ OkKi.

sz hatdrozat

Úrkút Község onkormány zata a Gyrus Bt háziorvosi
szolgáIattal kötött szer ző dé s-mó do s ítás át j óv áha gy j a az
alábbi kiegészítéssel:,,Az onkormányzat a2.l pontbart
megállapított összeget, adott évi költségvetésébenaz
infláció mértékéveI egyezően emeli.''

/A módosítás sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
me11ékletétképezi.l
Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

b./ Önkorm ányzati bérlakás bérléseiránti kérelmek.

Pichler József polgármester: Az elmúlt testületi ülés óta egy újabb kérelem érkezett,
Budaházi Ferencné hivatalse géd részéről _ kérelem szó szerinti szövege
j egyzőkönyv mellékletét képezi.
mely
Ezze| egyidejűleg Szabó Istvánné is megktildte kérelmének kiegészítését,
szerint az önkormányzati fulajdonban lévő bérlakásba avezetékes gázt - melynek

kiviteli költséget 418 e/Ft _bevezetné, ha a lakás bérleti dija 6éven keresztül havi
ötezer forint marad. Amennyiben ezt nem tudja a Testület biztosítani, úgy kérelmét

visszavonja.

Kérdés,hozzászőIás:
Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Testiiletet, hogy BudaháziFerencné, aki a
Polgármesteri Hivatal dolgozója _ hivatalsegéd - kérelmétazéftadtabe később,
mert balesete miatt táppénzenvolt és így nem tudott e lehetőségről

Kökönyei Edit: Budaháziné kérelmébenőszintén leírt minden, ő feltétlenül mellé
adja voksát,hiszígy egyszerre két család gondja megoldódik.
Mádlné Sas Anikó-: Munkáját is könnyebben, gyorsabban tudja ellátni, hisz itt lakna
ahivatalmellett. o is ot javasolja bérlőként.
Vassné Balázs Györgyi: A képviselőknek több szempontból is mérlegelni kell. Itt
Van egy adott szociális helyzet ami szintén mérlegeléstárgyátképezheti.
Nem beszélve arrőI, hogy az önkormányzat a lakásba tavaly vásárolt egy új
hagyomás tüzelésű kazánt, ami nem kevés pénzébekerült. A lakás sem olyan roSSZ
állapotúImri Zoltán: Eey gázbekötés jelentős összegű költség. Nem beszélve anől,hogy a
lakás áI|aga, értékeis nő ezáItal és egy pedagógus költözne a faluba.

Pichler József polgármester:
beruházás.

A

gázbekötés fontos szempont, értéknövelő

Lipp Józsefné: Ha 6 évignem emelkedik a lakbér, űgy akérelmezőnek a
gázbevezetés ára be is jön, mert a központi fiítésmiatt aradiátotok már

megvannak.

A Képviselőtestület

8 igen 1 nem szavazattal, a következőhatétrozatot hozta:
9/2003.

'

/ttt.st./

ot

úkútKözség Önkorm ányzatiKépviselőtestület Budaházi

Ferencné Urkút, Ady u. 4. sz. alatti lakos részéreaz
Urkút, Rákóczi u. 45. sz. alatt lévő önkorrnányzati
bérlakást 2003. április 15. napjától, határozoÍtidőre,
hivatalsegédi munkakörének betöltéséig kiutalj a.
A lakás bérleti díja: havi 6300._ Ft.

A

lakásbérleti j ogviszonyt lakásbérleti szerződésben kell
részletesen rögzíteni.
Felelős : polgárme ster, jegy ző
Hataridő: 2003. április 15.
c./ Roboz Sandorné helyiségbérleményiranti kérelme.

Pichler József polgármester: Roboz SríndornéazIJrk'űt,Rákóczi u. 47. sz. a|atti
üzlethelyiségekből bérli a volt fodrászatot. A bérleti szerződés 2003.március 31.
napjával \ejárt, ezértkériannak meghosszabbításx. Javasolja a kérelemnek
megfelelően a bérleti szerződést 3 évre meghosszabbítani, a j elenlegi 2I .400 .- Ft-os
bérleti díjjal.
Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - 9 szavazattal,- ellenszavazatnéIldJI _ az alábbi
határozatot hoáa:

.

,

.

-

'

i

:

"-',

10/2003. /III.31./ okKt. sz. hatúrozat

';l'

;

Úrkdt Község ÖnkormányzataRoboz Sandorné Ajka, Fő

;-'i.iÍ;Íl*ffi;;";;ini*:Í:íft:ytrÍ:::"},^o
Iévő, üz1 ethe lyi s é g e lnev ezé su ingatlanát 3 év i dőtart amÍa )
2003. április 1. napjától.
A havi bérleti díj 2I.400.- Ft + áfa, mely bérleti díj az

infl áció mértékénekmegfelelően évente emelkedik.

polgárme ster, jegy ző
Határidő: azowtal
Felelős

d./

:

Helyi támogatási kérelem.

Pichler József polgármester: Teiermeyer Ba\éns és felesége Úrkut, Rríkóczi u. 4.
sz. alatti lakósok kérték,hogy lakásvásárlásukhoz a Testület támogatást állapítson
meg. Kérelmükhöz csatolták keresetiiket, lakásvásárlási szetződésüket, valamint a
hitelszerződést. A csatolt okmányok alapjan a helyi rendeletet figyelembe véve a
támogatásra j ogosultak.
Javasolja 100 elFt támogatás megállapítását.
Kérdés.hozzászóiás: Nem hangzott el.

lo
A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatÍttozatot hozta:

11/2003. 4III.31./ ÖkKt. sz" hatdrozat
g Önkorm ány zati Képvi s e őte stül ete
Teiermey er B alázs és házastársa Teiermeyerné S zabó Edit
Úrkút, Rákóczi u. 4. sz. alatti lakosok részéte100.000.- ft.
Kamat és költségmentes visszafi zetendő támo gatást állapít
meg az úrkúti105 hrsz-u lakóingatlan megvásár|ásálhoz.
A kérelmezóka helyi támogatást 9 éven belül egyenlő
ré szl etekb en tartoznak megfi zetni.
A M e gá1 ap o d ás taftalmazza a r é szlete s fe ltéte eket,
melyeket a jegyző készítel.

Úrkút Kö

zs

é

1

1

1

Felel ős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: április 15.
e./

Május

1

tér 10. számu sorház gázbekötése.

Pichler József polgármester: A telepi sorházak közül a Május 1 tér 10 számu 5
lakás nem nyertrrrég rákötést a vezetékes gázta, mert külön kellett terveztetni,:és
most kivitelezni; A kiviteli munkákra áraján|atot kért, Szép Gyula ajkai
vállalkoz őtőI. Az árajánlx 332.249 .- ft. Javasolj a annak elfogadás át, és a
korábbiaknak megfelelően a gáz számlán lévő összegből aztmegvalósítani.
Kérdés.hozzászőIás:
Kökönyei

Edit: Ha ez a sor ráIesz kötve a gázra, ugy az egész falúban meg lesz a

fővezetéV?

Pichler József polgármester: A Hősök utcában, ahol a bányaszakadásos terület
vo\t, azzal szembeni 5_6 családi Ítáz előtt nincs génvezeték, valamint a Kilencház
utca végén,Keller Józsefnél.

A KépviselőtestÍilet egyhangúlag _ 9 szavazattal,- ellenszavazatnélkül _ az alábbi
határozatothoúa:
12/2003. /III.31./ ÖkKt. sz" hatúrozat

út ,it Község

Önkormányzat Képviselőtestülete a Május
1 tér 10 sz. alatti 5 lakásos sorházban a külső gánezeték
kiépítését
Szép Gyula ajkai váIlalkoző

ll
bruttó 332.249.- Ft_os fuajánlata atapjánkiépíti.A, egy
lakásra jutó költség így 66.400.- Ft., melyből to.0oo._ Étot az adott ingatlan fulajdonosának kell fizetni..
Amennyiben az ingatlan tulajdono sa a gáryrogramban
jelenleg nem vesz részt, irgy a 10.000.- Ft összóg et is az
önkormányzat kiegyenlíti, de ha a későbbiekben a gázt
bevezeti, ezt az összeget kamataival együtt _ a kiilön
me gál lap odás ában foglaltaknak megfe lelő en _ az
önkormányzat számlájara be ketl fizetnie. Az
önkormán y zat a r á hárulő köttségeket a Társadalmi
ö s sze fo gás s al me gval ó sul ó közműfej l e sztés i l ebonyo l ítási
számlán lévő összeg terhére egyenlíti ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azowtal
f./ Telekvásarlás iránti kérelem.

Pichler József polgármester: Fonyódi Baláns és élettársa Klespitz Mónika Úrkút,
'alratti lakosok kértékaz urkuti 517 l 10 hrsz.u önkormányzati
r'919tti - 2!'
_u
,'sz.
fulajdonban lévő beépítetlen teriiletet, családi ház építésecéljából, részükre történő

e1idegenítését.
Az önkorm ányzatifulajdonban lévő telkek közül ez azutolsó.
Testület 500.- Ft/m2 árért értékesítetteezeketa területeket.

Az elmúlt évben a

Kérdés.hozzászóIás:

Mádlné Sas Anikó: Javasolja 100.- Ft_al felemelni m2-ként az árat,vagyis 600._
F tl m2 átr ért értékesíteni.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 9 szavazattal,- ellenszavazatnélkiil _ az alábbi
határozatothozta:

13/2003. /III.31./ okKt.

sz határozat

Úrkút Község Önkormán yzatiKépviselőtestiilete a
tulajdonában lévő úrkúti5l7ll0 hrsz-u 903 m2nagyságú,
beépítetlen terület elnevezésű ingatlant 600._ Ft/m2 árén
Fonyódi Balázs és élettarsa Klespitz Mónika Úrkút,
Temető u.24. sz. a|atti lakósok részéreértékesítse.
Felelős: polgármester

12

Határidő: azonnal
g.lSzavazatszám\á|óBizottságitagokváLasztÁsa'
hogy az L-es szám'ő
Rostási Mária jegyző: Szóbeli tái1ékoztatójában elmondja,
a j e le zte, ho gy az áprí|is 12' -i
szav azőkörb en lévő S zav azatszám!áÍő BiLottság 2 tagj
mert más irányű'
népszavazáson nem tudnak résztvenni abizottiágmunkájában,
a Testületet, hogy e Bizottságba még
haÍaszthatatlan elfoglaltságuk van.Ezértkéri
u' 17 ' és Horváth Tiborné
két póttag ot,nevezJ't"s"n Éerják Janos Úrkut, Kilencház
Ú.kút, Jókai u.616. sz. aÍatti lakost váIassza meg'
Kér dés. hozzászőÍás: Nem hangzott el'

_ az a\ábbi
A Képviselőtesti.ilet egyhangúlag - 9 szavazattal,_ ellenszavazatnélkül
hatétrozatot hozta:

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestü1ete az
számu rru, uiőkor Szav azatszámláIő B izotts ág
,,,'i'

:,

',,'',,i' '

.,

l, :

','

1

-e s

i,ir"*á',r'Tiborné1Úrkút,Jókai u.616 sz. alatti,{akósokat'

-"g,,

áIaszíija'

Felelős: jegyző
Határidő: azowtal
g./ Bejelentések.

oldalon is ki kelltenni a
Rieger Tibor:A Rakóc zíuteaelején, a páros házszámű
az ott parkoló autók'
várakozni tilos táb?át,mert ugyanolyun bu1.'.tveszé1yesek
mint a másik felén.
_ ahova Úrkút is
A Nap1óban olvasta, hogy az AjkaiAvar kft működési terü1etéről
abátztartási
tartozik_ szombati .rapó[on ingyen és bérmentve lehet száLLítani
Ez vajon így van? Kéri a
hulladéko taszeméttelep elé kitály ezettkonténerekbe.
Ha így van, úgy a falú
kapcso[at felvételét* Arurm-vet azíiggyel,kapcso[atban'
lakosságát erről is tajékoztatni kell'
is szabályozni
Vassné Balázs Györgyi: A takarékszövetkezet előtti buszfordulóban
_
járművek parkolását'
kell _ a balesetvfi$ at.rülése végett a nagy
követően a szemét
A Beli uz1e1ezeioieir.r kell szólítaii, hogy a iéndezvényeket
takarításáról gondoskodj on.

13-

Pichler József polgármester: Az
nez.

Avar kft_t felhívja, és tiibbi

bejelentésnek utarra

Többtárgynemvolt,apolgármesterazülés19.30órakorberekesztette.
Kmft.
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