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Úrkut Ktizség Ónkormanyzati Képüselőtesttiletének 2a)z.Június
13'-án /csütörtökön/
du. 15.00 órai kezdettel megtartott
'.''aéb1heséről.

IELEN VANNAK: Pfaff

Zsaltpolgármester,

Kocsó Zoltálvté
Klein Z,oltánÍLé
Lisztes Gyoző
Mádlné Sas Anikó
Vassné Baláns Gyorgyi képviselők.

rÁVotMennpÁsÁr s z n tg Nrg rrz : Dr. DÓczy

képviselő.

Mariann, knti Zoltán

Rostási Méxta jegyző,

ez tugs ttgtvp:

l<özségbina- tanácskozÓ terem.

PffiZsolt

polgármester: Köszöntötte
a megjelenteket és megállapitotta,hogy az
tilés hatarozatképes, mert a Testtilet 10 tagjábÓl ó fö jelen van.

Ezt követően ismertette az
elfogadott.

tiüés napirendjét,

melyet a Testrilet egylrangulag

NAPJREND

: 1 ./ Teriíetfej lesztési Tanácshoz benyuj tan óő pitly énat.

Előadó

:

Pfaff Zsott polgiírmester

Pfaff Zsolt pol gármester: Szóbeli előterj esztésébea tájékortafia a
Képüselőtesttiletet, hogy a Yeszprém Megyei Teriiletfejlesztési Tanácsboz a
Megyei TÁH-on kereszttil a magTar iskola giaellátásara vonatko zó páűyár:at
leadást nyert. Elkésztiüt és leadási allapotba kertiüt akőzségff utcája mentén
véglg htaődő csapadékviz elvezető rírok felujítására vonatkozó céde pályár:atis,
mellyel kapcsolatbafi az a gond, hogy a |9/2aa2. N .9./Örrt. sz. határozatban
tévesen, mindkét páIyázata TEKI-re inányult Helyesen ehatÍrozata.l pontjában
szereplő pályánat a tekire, a b.l pontban szereplő pályázat a sédéelnyerésére
irrányulna, hisz a25-25 elFt-os páilyér;ati erység csomagok sziámliíi is így lettek
kiadva. Elrnondja, hogy eredetileg mindkét péúyázat a teki elnyerésérei*xyrrlna,
mivel o* aagyobb az esély'
Kérdés.hozzászÓlás:

Klein Zoltanné: oda kell leadni apá1yánatot, ahol naryobb az esély, ha

a teki-nél,

akkor oda.

Dr. DÓcz,y Mariann: Ne mÓdosítsa a Testtilet ahatfuozatot, hanem erősitse meg.

A Képviselötestiilet eryhangulag - 6 szavanttal,_ ellenszavazatnélktil - az alábbi
határozatothozta:

21nÜs2. {w.13.l Öt<tt sz. batárazat
Úrkut Kozség Önkormanyzati Képviselőtesttilete a
w%0a2. N .9.l okkt. sz. hatarozatátmegerősíti, íry
mindkét pályázatot a Yeszprém Megyei
Ter*1eÍfejlesáési Tanácshoz a TEKI elnyerése
érdekébenkell benyujtani.
Felelős: polgármester, j eryző
Határidő: azonnal

Több tárw nem volt, a polgármester az tilést 15.50 órakor berekesáeffe.
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