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JE GYzŐ KÖNYv
Készült: Urkrit Község onkormanyzati KépviselőtestÍi]etének l999.december
3o.-án /cstitortökÓrr/ du. 17.oo őraikezdettel megtartott rendkívtili tiléséről.
Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgiírmester,

Dr. Dőczy Marianrr
Imri Zoltán
Lisáes Győző
Mádlné Sas AnikÓ,
Sztics Péter

Tenk Attila
Vassné Balrázs Gyorgyr képviselők.

Távolmara&ísát bejelentette :Klein Zoltánné, Rieger Tibor
képüselők.

T

:

Rostási

h.{Lár:ra

jegyző

Az tilés helye: Községhéza - tanácskoző terem.
PfaffZsolt polgiánrrester: Köszönttjtte

ameg|elenteket. MegiíJlapitotta,hogy az
rilés hatiározatképes, mert a TestÍilet lo tag1ábÓl 8 fő jelen van'
Eá követően ismertette az iiüés napirendjét, melyet a képviselők egyhangulag el_
fogadtak.
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NAPIREND: l.l 2ooo. évi ívÓ víz és szewryvzcsatorna díj megallapítása - rendelett eÍ\Íezet.

Előadó: polgármester
2.l Yegyes Íiryek.
a.lkábeLtévé előftzetési dij meghatarozása

2ooo'

éwe.-

Előadó: polgármester

b./ szociéúlsotthoní beutalás.
Előadó: Jegyző

Napn'emo rÁncyarÁsa BrŐrr
a.

:

/ ! elentés a lej árt hataridej ti te sttiLleti határ ozatok v é gr ebajtásaról

.

Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgármester: alejárthataridejii testtileti határazatok végrehajtasaról
az alábbt szÓbeli jelentést tette:

7oll999. l){J'.3o.l okKt. sz.határozat: A SportkÓr az elutasító döntésről az
értesítéstmegkapta.

7|11999. lXI.3o.l ol<Kt. szhatározat: A Hauser Lajos Áta]anos Iskola SZülői
Mmkaközossége a 25.ooo.- Ft-os tÍmogatást megkapta.
Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestti{et aLejirthataridejű
e

testtirleti hatiÍrozatokról szÓló tájékaztatást

gyhangulag elfo gadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.l 1ooa. évi ívÓ víz és szetlrtyvtzcsatorna
delettervezet.

haszriálati díj megríÍlapttása _ ren_

Előadó: Polgármester

/Iraros előterjesáést a képüselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzászólás:

PfaffZsolt polgiírmester: Felhívja a Testiilet figyelmét, hogy a..rrzdij akkor lesz
igazÍn drágább,ha abénya megszíinik, és az Önkormányzatnak kell
gondoskodnia a vzbáz:;s kialakításráról.

Lisztes Gyóző: A banya 83 ezer m3_t szénnLánatt a DRV-nek, a DRV a lakosság
felé 59 ezer m3_t értékesített.A kettő közotti tetemes ktilonbséget|<tftzeti?
Ez a ktilönbség a 3 havi lakossági wzdtj foryasztás.
Yassné Ba]azs GyÓrgyi: Ha ilyen sok a ktilönbség nem kellene foglalkoani vele
ugy, hogy az Ónkormányzatfelkutattatja hogy holfo|yik el aviz?

Pfaff Zsolt: A ktilönbség aháűőzativesztesség mely éverrte 20-25 %Azilzemeltető _ DRv - folyamatosan keresi a rejtett elfolyiísokat. A gázvezeték
épitésesoriín több csőrepedés tortént, ahol szintén sok víz elfolyhatott.
Tenk Attila: Véleménye szerínt meg kellkifogásoi:ri azilzemeltetőnél abÍnyátől
vett és a lakosság felé értékesitett uzkoztiktilonbséget. A javasolt víz_ és
csatornadij elfo gadiísát j avasolj a'

A Képviselőtesttilet eryhangul ag 8 szavazattal,- ellenszavazat nélkliLl, az alábbi
rendeletet haúa.

Úrkut kÖzség 2ooo. évirvtz' és szenrryvizcsatorna
használad díja.

lA rendelet

szÓ szerinti szÓvege a jegyzőkönyv mellékletetét

képezi./

2. napirend: Vegyes üryek.
a.l kábeltévéelőfizetési díj megallapitása - rendeleffetvezet -

Előadó: Polgármester
Arásos előterjesáést a képüselők elŐre mefl<aptÍk.l
Kérdés,hozzászÓlás:

PfaffZsolt polgármester: Mint ahogy a Satel kft előterjesáésébŐl is kitiinik,
2ooo. janux l. napjátÓl 15o'_ FT/hóllakás díjat szeretne emelni, melyet a ktilÓn
megállapodás alapjan az ÓnkormÍnyzatrrak kell elfogadnia,lta eryetért vele.
Megiegyzí, hogy a kornyékhez képest Urkuton a legkevesebb a karbantartási díj.
Vassné Balazs Györryi: Mi van ebben plussz?

Mádlné Sas Anikó: Aminőségjobb leszazemelés

éLltal?

Sztics Péter: A fesztiltségazesti Óriákban naryon gyenge' véleményeszerint ezért
nem lehet a kábeltévétsem rendesen fogni.

PfaffZsolt Az

eme|ésbe nincs semmifele plussz, ez csupán aziizemeltetés miatti
emelkedés, a feszÚltség csökkenése miatt a minőség is romolhat. Jó lenne
behatarolni, hogy hol csotÍ<en a fesztiltség és ezt je|zi az ÉoÁsZ feté.

Tenk Attila: Lehet hogy a kornyélr*reziszonytVaUrkr:ton a legkevesebb az
tizemeltetési dij' de aki frzeti, annak mindig sok.
Javasolja az ajÍrűatt dij elfogadását.

A Képüselőtesttilet egyhangulag

_

8 szavazaItal,- ellenszavazatnélktil 'az a|ábbi

batÍrozatot hozta:
73/I999. /XII.3o./ okKt. sz. hatórozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzati Képviselőtestiilete a
tulajdonában lévő kábeltévé iizemeltetési diját 2ooo. jmuÍ,t
l. napjátÓl 600.- FT/hÓ/lakás allapítja meg.
Felelős : polgármester,
Határidő: azanrnl.

j

egyző

b./ Szocialis otthoni beutalás.

Zéúaléskeretébenkertilt rá sor, melyről ktilon jegyzőkönyv késztilt-
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Több tárgy

nw

volt, a polgfomester aziilést 19.30 órakor berekesztette.

lffift.

WKW
plbfuermester

jegyzőt

