Községi Önkormányzat Képviselőtestiilete
8409 Úrkút, Rákóczi u.45.
Szám:14-6/2005'

Jegvző kö nvv
Készült: Úrkút Község ÖnkormrányzatiKépviselőtestülete

2005.átprilis 26.-ánikedden/

du. 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

ImriZo|tán,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné képviselők
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Távolmaradását beielentette: Kökönyei
Balázs Györgyi képviselő.

Edit, Mádlné Sas Anikó, Rieger Tibor, VAssné

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Testület 10 tagjríból 8 fő jelen van.
_
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangúlag 8 igen
szavazatta|. - ellenszavazat nélkül - elfogadott.

Napirend:

1.)

A Képviselőtestület24l20O5. (III'30.) Ötrt határozatának módosítása.
Előadó: Pichler jÓzsef
Polgármester

Napirend tárgyalása:
1.

napirend: A Képviselőtestület 24lz0}5. (III.30.)

Ötrt

határozatának módosítása

Előadó: Polgármester
Rostási Maria jeeyző: Szóbeli előtedesztésében elmondta, hogy a köztisségi ház és fogorvosi
réndelő kialakitása címszó alatt aTEriiletfejelsztési Tanácshoz beadott pá|yánatban a
támogatás összege évenkénteltérő lehet, de egyik évben sem haladhatja meg a támogatási
mértél70 o/o-át, ami azeredeti hatátozatbarlnem így volt, ezért az módosítani szükséges.
A teki páIyÍnatbantehát csak a két évre vonatkozó saját erőt illetve a két évre vonatkozó
támogátási összeget _ években belül _ kell módositani, abenlhtuás össz költsége marad.
Kér dés. hozzászőIás Nem hangzott el.

2

A Képviselőtestület egyhangúlag hatitrozatot
hozta:

26 t 200 5.

$Y

_
8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az a|ábbi

z26.\ ö|<Kt határ

ozata

Úrkút Község Önkormanyzat Képviselőtestülete a 24 12005 . (III.30.)
Ötrt határoZaát melyben a tulajdonában lévő Úrkút, Rákóczi u.43 sz.
alatti ingatlanát lvoItáltalános iskola és ahozzátartoző szolgá|atí lakás/
közösségi házzáés fogorvosi rendelővé történő felúj ítását határozta e|, az
évek szerinti saját forrás összegét és óvek szerinti teki támogatások
összegét az a|ábbiak szerint módosítja:
Az <inkorm ényzatsaját forrásból iisszes enz 7.233.995._ Ft_ot biztosit
az alábbi megosáásban:
2005. évben 3.011.749.' Ft_ot'
2006. évben 4.222.246.- Ft-ot.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól

területi

a

kiegyenlitést szolgáló fejlesztési célúvissza nem térítendő támogatása
terhére

2005. évben 9.035.246.' Ft-ot'
2006. évben 12.666.740._ Ft-ot
pá|yazmeg, mely a két éwe összesen: 21.701.986._

Ft'

ényzat a saját forrást a módosíto tt zl2005 . (II. 1 6') Ötrt
rendeletében a Felhalmozásikiadások 3. pontja alatt biaosítja,míga

Az önkorm

2006. évi saját forrást az adott évi költségvetésében biztosítja.

Felelős : polgiírmest er, jegyző
Határidő: azonna|

Több targy nem volt, a polgármester azülést 15.30 órakor berekesztette'
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