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JEGYzőKöNYv
Késziilt: Urkut Község önkormányzati Képvise1őestüIetének 1997.
december ll.-én /csütörtökön/
15.oo órai kezdettel rnegtartott
rendkíviilíülésérőI.
Az ülés helye: Községháza * tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármester,
Brenn János,
dr. Dóczy ltlariann,
Lic3auérr.T Nándórné,

Ríeger Tibor'

Gubícza Nándor képviselők.

Távolmaradását beJelentette:

Klein Zoltát:lrté, Freund Antal, Gerecs l.líhály,
tenlcré Lipp ÉvaképviseIő.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási lrláría jegyrző,
Hullay Gyula DRV üryvezető3e

Pfaff Zsolt poIgármester köszöntötte a testületi üIésen meg;eIenteket.
Megállapította, hogr az ülés határozatképes, mert a testüIet 10 tagábóI
6 fő 3e1en van.
Ezt követően megnyitott az ülést és imertette a testüIéeti ülés napired3ét, melyet a képviselők eg3rhangulag elfogadtak:
NAPIREND:

1./ Szennyviztisztitó telep bővitésével kapcsolatos
pályázati el;árásróI.

Előadó:

Pfaff Zso1t polgármester

NAPIREND rÁncyer,Ásl:

1. napirend: Szenn3rviztisztitó telep bővitésével kapcsolato9s
páLyázati e13árásró1.

Előadó:

/

Pfaff Zsolt

poIgármester

2

Pfaff Zso1t polgármester szóbeli előter3esztésében elmond3a, hogy
b közbészerzési törvén5mek megfeleJ-ően tárglaIásos e13árás keretében
a szennJrviztisztító telep bővitésére vonatkoző páLyázat kíirásra került. A páIyázatra 3 kivitelező 3elentkezett. A boriték bontásra
december 5.-én került sor. Sa;náIatát fe3ezí ki, hory a kiviteli
összegek oIy arr magasak, hogy az önkormányzat a sa3át erőtahhoz bi'ztositani -

véleménye szerint nem tud3a.

Kérdés hozzászőLás:
DRV üsrvezetőJe: A szennyviztísztító telep rekonstrukció3ával
kapcsoIatos gondokat, problémákatisneri. A pályázati e13árás bonyolitásában szintént részt vett. A polgármesterrel napi kapcsolatot tart. Sokat
gondolkodott azon hogl az önkormányzat a sa;át erőt hogy tudná biztositani.
Ehhez szeretné elrnondani, hoglr a DRV és az oTP között egy hítelkonstrukció
aIakuIt ki; meIyet 3e1en esetben az önkormányzat is igénybe tudna''venni.
Ennél a konstrukcíónál az önkormányzat hitelképességétnem vizsgáLja az oTP,mert
a'DRVI a,kézfízető-kezes. A visszafizetési összeget pedig a Iakosság
áItaI fizetett szerrn5rvizdi;akba lehetne beépiteni.

Hullay GWIa

Rieger Tíbor: Akkor viszont a lakosság által fizetett di;ak |ennének
naryon magasak. Erre viszont nem 3avasol3a az igénybevételt.
Szeretné tudni' mennyire sürgős a szeÍ}nyviztisztitó telep felu3ítása, bő-

vitése.

Hullay G]ru]-a: Naryon fontosnak tart3a a rekonstrukciót, mert az Áxrsz
és a környezetvédeImi felüg5lelőség nem fog3a hosszu távon e1viselni ezt
az állapotot.

Pfaff Zso1t:

Nem tartaná rossz ötIetnek' ha a Testület u3ra mérlegelné
a közmü koncesszióba adását.

tícsauer Nándorné: A Hullay ur áltaI elrnondott hiteIkonstrukcíó igényffisságraháru1naahite1visszafizetése,ésadi3akat
a dupIá3ára' vasr még magasabbra kellene emelni. Ezt nem 3avasol;a.
bizik a koncessziőba adásban sem, mert nem g€rranált a víz- és
szennyvizcsatorna di3ak normáI áron való tartása.

Nen

Pfaff Zsolt: Javasol3a az elmondottak alap3án, a páLyázatí e13árás
eredményteIenné való nyilvánitását, az önkormányzat pénzüryí helyzete
miatt, ezzel eryíd3üleg a céltámogatás és a KKa alap visszanondását.
Rieger Tíbor: Nag1ron sa3nálná az összegekrőI vaIó lemondást, uryanolyan
3eIenten, mint a szennyvizcsatornázás meghíusulása.

nag5r csal'ódást

A Képvíse1őtestüIet egyharrguleg
az alábbí határozatot hozta:

- 6 szavazatta].,- ellenszavazat nélkül -

68/1997.

/xrl.11./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormány zata a szennyviztisztitó
telep rekonstrukcíó3ára kiirt pályázatot eredménytelennek nyilvánitJa az önkormányzat pénzÜgyi
helyzete niatt:,.

Felelős:

Po!.gármester

Határídő: azonnal.

3

A Képvíselőtesüilet eglharrgulqg _ 6 szavazattaI,- ellenszavazat nétkiiI az aIábbi határozatot hozta:
69/1997.

.

/xII.It./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község örrkormárryzata a Helyí örrkormányzatok
címzett és céltámogatásí rendszerérőL szóIó 1992.
évi HÖofiX. tv. 3. sz. melLékletének I. Vizgazdálkodás, szenn5rvírze]rvezetés és tísztítás alcim l4o.sorszárn alatt megállapitott L3.oo4 e/FT. céItánogatásró1 lemond, mert az örrkormárryzat a sa3át er6t

biztosítarrínem tud3a.

Felelős: Polgármester, 3egrző
Határídő: azonnaL.

Több

tárgr

nem

volt, a polgármester az iilést 16.30 órakor berekesztette.
krnft.
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