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K<izség Ónkormrányzati Képviselőtesailetének
zoo r-aóeember 18._an &edden/ du. 16.00 őrukezdettel megtartott rendes

iiléséről.

JELEN YÁNNÁK Pfatr Zsahpolgiírmester,
Dr.Doczy N{ariann
Inrrt Znlti'rl
Klein ZnltÁnr.é
Lisztes Győző
Mádlné Sas Anikó

Vassné Balazs Györgyi képviselők.
; Rieger Tibor,

Kocsó Jánosné

képviselők.
Rostasi lvÍÍrtajegy ző,

ez tnÉsHrtYg:

rozséghéna-tanácskozÓ terem.

a megielenteket és megíllapítottzbogyaz
ÍitéshaLírozatképes' mert a TestÍilet 10 tagiábő|7 frjelen van.

PfuffZsolt polgánnester: KöszÓntötte
Ezt követően ismerte
elfogadott.

tk

aztilés napirendjét, melyet a Testti{et eryhangulag

NAPIREFID: l./ 20a2.Éwv:u- és csatornahasniálati díjak - rendelet-tervezet.
!

ElőadÓ: polgiármester

2.l Yegyes ügyek.
Teke szakosztaly és nyrrgdíjas klub tÍmogatási kérelmePosta Rt kérelrne.
TanácskozÓ terembe szék vasarlása.

l
l
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A.l Jelentés a lejárt hatríridejii testtileti batfuozatok végrehajtásráról.
Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgárrnester: A Lejfuthatráridejű testtileti hatiározatok végrehajtasráril
az aLábbi szÓbeli előte{esáést tette:
NILI3al . o|rKt. sz. hatfuozat: A 42614 brsz-u rngatlan eladását
követően, a szerződés alátr'asakor jelentette be Miszori Béla Urkút, Csokonai u.
1. Sz. alatti lakos, hogy a vételtől elall' igy ateriiletet a másik 3 allampolgar
vásiárolja meg. Kéri a Testtiletet, e hataroratátmódosítsa.
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Üa1,.

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egThangulag - 7 szavazattal, -ellenszavazatnélkiil ' az alébbi
hatÍrazatot hozta:

A KépviselŐtesttilet az 562a0l. l]nll.30.l ÖkKt. sz.
hatÍrozatábÓl a vevőként megielolt Miszori Béla Úrkút,
Csokonai u. l. Sz. alatti lakost törli.

Felelős: Polgármester
Hataridő: azotmal

l}Daal .

l){J.3a.l oI<Kt sz. határazat o|asz Csaba és neje Urkut, ZsÓfiapusáai

2

|akosok részérea20a ezer forint kamat és költségmentes visszafizetendŐ
tálmogatits kiutalást nyert.

4DaaI . lXI3a 'l oI<Kt. sz. hatirozat Watr Zsoht polgármester részérea
17Ü.7ÜÜ.- Ft. jutáom kifizetésre kertilt.

7

]XI3a.l Ö1rKt. sz.batérazat: AVeszprém Megyei Tertiletfejlesztési
Tanács áiltalzaaa. Éwemegíllapított céljellegu decentra]izalt támogatasból az
időkÓzben visszaigényelhetővé véűtitfá-t- 2 millii forintot 'azonkormányzat
7512ÜÜ1.

üsszautalta a

MÁK

szénnLájÍra.

Kérdés.hozzászilás: Nem hangzott el.

A Képviselötesttilet

a Jelentést eryhangúlag jÓvráhagyta.

NAPIREND TÁRGYALÁSÁ:
1.

napirend: 2002. Évivíz_ és csatornahasznalati díj megallapítása _ rendelet_
tervezet.
Előadó

:

Pol giirtne ster

/Íiásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak'l
Kérdés.hozzászÓlás:

Dn. DÓczy Mariann: A víZdíjba épitett eszkoztrasmálatt díj évek óta 15, illetve
20._ Ft. Jó lenne, ha eztaz osszeget legatább 5._Ft-al emelni leheÍre.
Mádlné Sas AnikÓ: Egyetért a javaslattal, az ajÍnlott díjat csak azeÍt fogadja el,
mert tudja, hogy abba a DRV-vel nem lebet eryezkedni.

PfaffZsolt polgiírmester: Megpróbril alkudoni a DRV-vel az eszkőzhasarrílati
díjjat kapcsolatban.

Yassné Balazs Györgyi: Jó lenne, ha ery ilyen testÍirleti ülésen a DRV is
képviseltetrémagiú. Habar sok mindent nem lehet elérni naluk.

A Képviselőtestii{et eryhangul ag7 szavazattal, - gllenszavazat nélktil az aLábbi
rendeletet hozta:
121200L.

l)ilI.l8./ ÖkKt se rendelet

Úrkut kozség 2aa2. Éviviz- és szennyvízcsatonra
haszrÍúati dlja.

/A rendelet szÓ szerinti szövege
képen.l

a

jeryzökonyv mellékletét

2. napirend: Veryes üryek.
a.

l

T áma gatási kérelrnek.

PfaffZsolt polgmmester: A teke klub és a nyugdíjas klub trirnogatiís iránti
kérelemmel fordult a KépviselŐtestiilethez. Elmondja' hogy mindkét klub jÓl
műkÓdik, a faluban korkedveltek. Javasolja mindkét kérehnezőnek a tiÍmogatas
megadását.

Dr. Dóczry Mariann: Maximalisan eryetért a javaslattal, főleg a Nyugdíjas klubot
tiámogatná.

Klein Zoltarrné: Mire kelL az év végénaperlr.-

PfaffZsolt A teke klubnak

a teremhasná\ati

díj magas'

a neYezési díjak, a

versenyekre va}outazás, stb. Erre kell apénzVassné Balazs Györsyi: Miböl, honnan tamogatja az önkormányzat aket
kérelmezőt?

PfaffZsolt polgiirmester: A helyi adók terhére, javasol 80 ezer forintot a teke
klubnak, 10 ezer forintot a Nyugdíjas Hubnak.
Madlné Sas AnikÓ: A legiobb lenne, ha a községben lévő minden civil szerveáet,
alapítvrányt trímogatni fudna az önkorm ányzat

-

A Képviselőtestti{et eryhangulag - 7 szavazattal, ellenszavazat nélktil az alábbi
határor'atot hozta:

77/200I. cXII.IL./

ÖkKt sz hatórozaÍ

Úrkut Kozség Önkormanyzati Képviselőtestiilete 200 l .
Évit<omegvetésében, a helyi adók terhére, az urkuti teke
klub részéreeryszeri 80.000._ Ft_os, az urlarti Nyugdíjas
klub részéreegyszeri 10.000._ Ft_os támogatást bi*osít,
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aZl?a}l. lII.6.lÖtrt.

sz. rendelet 7. $. l2lbekezdésében
fogÍaltak szerint, számadási kötelezettséggel'

Felelős: polgarme ster, jegyző
Határidő: azonnal.
b./ Posta Rt kérelne.

PfaffZsolt polgarrrrester: Szobeli előterjesáésében elrnondja" hogy a Soproni
PostaigazgatÓság levélben kérte az onkonniínyzatot, hory az onkormiányzati
fulajdonban lévő posüa éptiletébe avezetékes gélzkertiljön bevezetésre. Az Rt
ennek a beruhazásnak a koltségeit havonta, több éven kereszfiiltörlesztené.
Kérdés.hozzászÓlás:
Vassné Balazs GyÓrgyi: Mennyi lenne a kért beruhÍzás koltsége? Kamattá , Y&gY
kamafuentesen kérték.

PfaffZsolt polgármester: Nem kért arajánlatot, előbb a testrilet véleménye kell e
témiához. NyílYán kamafinentesen kérik a tÓrlesáést' mivelaz altaliános
véleménytikaz,hagy a postai szolgaltatás megfelelő ellátasa az onkormányzat
feladata is.

Dr. DóczY Mariann: Karnatot nem kénre, de a bervbázás kÓltségét maximum 2
éven beltil fizesse vissza az Ónkormáryzatnak a Posta' fiiggetlentil attól, mennyi a
beruhrázás koltsége'
Rostáqi Miária jegvző: Yéleménye szerint meg kellene várni a2aa2 évt
koltségvetésirendelet, bogy eryliltalan abba a mar megbatiározott célok köztil mi
fer még bele.

Mádlné Sas Anikó: E gye.rlrt a javaslattal , vftúameg a Testtilet, hogy eryríltatán
ezbele fér-e a következö év ktiltségvetésébe.

PfaffZsolt polgánrrester: AL{ü(or megrrja azt aváúaszt, hogy a Testiilet nem
zárkőzikel a beruhrízas eleil, de megvárja a2aa2. Evi kÓltségvetés alakulás{ít.

A KépviselŐtesttilet

a polgármester

j

avaslatával egyhangulag egyetért.

c./ Vassné Balrízs Gyorgyi: ÓrÓmét fejezi ki, hogy a falu háza- a Polgármesteri
Hivatal azidei év felujítasát követően mm korszeríbb képet mutat kívülről.

-
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A tanácsterem is felujítasra szorul.

JÓ lenne, ha a fa]rÓl lekertilne a miianyag' új

székek kellenének" a szekrények elé ery szép fiiggöny'

Kérdés.hozzászólás:
Rostási Miária jegyző: Főleg a székek vásrárlása lenne sikgető, mert az idén még
arkedvezménnyel,_ 1 l.800.- Ft_ért - az 5a db szék megvásarolhatÓ, az iparwési
adÓ terhére.

Dr. Dóczy Mariann: Ha van ráfedezet' javasolja a megvásarlást.

PfaffZsolt polgiármester: o is javasolja

a vásiárlríst.

A Képviselőtesttilet egyhangulag - 7 szavazattal, -

elkensr-avazat nélkÍil' az alábbi

hatÍrazatothozta:

A Képviselőtesttilet 50 db szék vásarlására,az 590.000.Ft-ot azipartlzési adó terhére bletosída..
}latÍlr:'ldő. azonnal

Felelős: polgármester, jeryző

Több tÍfigy nem volt, a polgármester az iiÍést18.45 Órakor berekesztette-
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