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Urkút Kiizs

ég Onkormányzatának Gazdasá gi és

Igazgatási Bizottsága
8409 Urkút' Rákóczi u. 45.
Tel. : 88/230-003, 88/507 -031.
E -mail:j egyzourkut@vnet.hu

Szám: 8l-1,an01,6.

JEGYZOKONYV
Készült: 2016. december 5-én (hétfon) du. 16.00 órai kezdettel megtartott Gazdasági
Igazgatási Bizottsági

és

ü1é s éről.

Jelen vannak:
- fueger Tibor elnök
- Pichler Józsefné bizottságitag
- Stáll Zsoltbizottsági tag

Tanácskozási ioggal részt vesz:
- Fülöp Zoltanné polgármester
- dr. Puskády Norbert jegyző

a megjelenteket és megáilapította, hogy az ülés
Bizottság mindhárom tagia jelen van, így az ülést 16.00-kor

fueger Tibor elnök: Köszöntötte

határozatképes, mert
megnyitotta.

Eá követően ismertette

A

a

az ülés napirendjét.

Bizottság egyhangúlag - 3 igen szavazattal' - ellenszavazat néIk;j.l az alábbi napirendet

fogadta el:

Napirend:
1.) Csokonai u. 1 .sz. alatti szociális bérlakások víz-ésszennyvízhálőzatának felújítása
Előterj esztő

:

polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
l.napirendi pont: Csokonai u. 1.sz. alatti szociális bérlakások víz-ésszennyvizháIőzatának
felújítása
Előterj esztő

:

Fülöp Zoltánné polgármester

(Irásos előterj esztést a Bizotts ág tagsai előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

fueger Tibor elnök: Egyetértek a kivitelezéssel, hiszen a szociális bérlakások rendkívül rossz
állapotban vannak. Kérdezem Polgármester Asszonyt, hogy külön főmérők kerülnek-e
kialakításra?

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, amennyiben lehetséges. Ezzel próbáljuk kiküszöbölni a
fo-és mellékmérők közti külonbséget, mely állandó problémát jelent a szociális bérlakások
fenntartása kapcsán.

Több kérdés, hozzászőlás nem volt, így a Gazdasági és lgazgatási Bizottság egyhangúlag
igen szav azataI, - ellenszav azat né lkül - az alábbi határ o zatot ho zta:

-
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Gazdasáei és leazeatási Bizottság 66/2016. (XII.S.) határozata

a Csokonai u. Lsz. alatti szociális bérlakások víz-és
szenn yv

íz

h

álőzatának

fe l új ításáró

l

Úrkút Község Önkormány zatának Gazdasági ésIgazgatási Bizottsága a
Csokonai u. I.sz. alatli szociális bérlakások viz-és
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Felelős: elnök
Hataridő: azonnal
Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 16 őra 05 perckor berekesáette.
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Pichler Józsefné
tag

