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Ezt kovetően ismertette az ti{és napirendjét, melyet a TestÍiÍet eryhangulag
elfogadott.

NAPIREND :, l GáakÖmlő
.

bervbániás befej ezéséhez sziikséges pérnigyi

fedezefről.

Elöadó: polgiírmester

2.lYegyes tigyek.
a./ Rríkóczi és Béke utca mentén csapadékvíz elvezető
árkok felujítasarÓl.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

napirend: Gázkamuberuhrízás befejezéséhez sziikséges pénztigr
fedezetről.
ElőadÓ: Polgiirmester

PfaffZsolt polgiármester: A július 31.-i testtileti ülésen a képviselőtesttilet
foglalkozott mm a témával és elfogadta azt apolgrírmesteri javaslatot' hory a
következő testtileti iilésen, a tervek elkésztilte és az arajánlatok ismerete
birtokábarr térjen rá vissza és akkor homameg dontését.
A tervek elkésztiltek - a Jikai utcai 2,4,6., a Rakocá utea32. és a Május l tér
10. sziÍm alatt lévő sorhazakra. Ezek birtokában Íra1imlat is késztilt. A
lovttelezésre Szép Gyula Ajkai valla]kozó árajÍnlata szerint ery ingatlanra jutÓ
beruhrízási költség a kozös vezetéket tekintve, 35.000.- Ft., ehhez jÖn még
ingatlanonként 2000. -Fttewezési koltség. Így mindösszesen u ew ingatlanra
jutÓ beruhÍnásikoltség 37'000'_ Ft.Ez azt jelenti, hogy ezekben az utcákban, és
ingatlanoknál is megvalÓsul az, hogy az ona]li helyrajzi sziámmal rendelkező
ingatlanok mindegyike kiilon gánrételeeési lehetőséget kap. A gaz beruháuás a
kezdet kezdeténígyindul! csak a beruhazó személyében történt tobbszori
hrlajdonos váltás és eryéb kortilmények kozott alakult úry, hory ezek az
ingatlanok az eredeti programban nem valisultak meg.
Igazságfalan lenne, ha ezekbefr'azutcákban a 80.000.- Ft. kÓzlűfejlesztési
hozzájÍrv|ás befizetésén tul a lakÓkat terhelné még a gerincvezeték kiépítése.
Javasolja, hogy a beruhazás fedezetéul az önkormárryzat ktilon számlájrín kezelt
és a lakossági befizetésekből képződött, az Ónkorminyzataltal lekotott és
kamatoztatott pénz szolgáljon.

3

KÉnnÉs.HozzÁszÓt Ás:
Vassné Balazs GyÓrgyi: Ha ebböl az osszegből va]amenrryit magiravéúlalaz
Ónkormiínyzat,ttgy a fatú többi lakÓja a képviselőknek a fejét veszi'
Rostási Mária jeeyző: Ha viszont nem jiírulhozzétaz Ónkormányzat,vagy a
beruhazi, úgy a sorhazakban lévő lakÓk fogiak eztatényt sérelmezni'Y?5! pedig
egy része - ahogy mar elhanpatttobbszÓr - üsszakérik az altaluk mar befizetett
80 000. - Ft kozrrrűfej lesztési hozzÍtjérulást, annak kamataival eryütt.
Egy reiílis összeget minden ingatlantrrlajdonos tászénarra, hogy a lakásába
kertiLlhessen a gÍn.Ez az összeg a legtÓbb családi hálznál - ahol a csonktil 15 m_
re Yan a lakás, és meg kellett ásni a vezetéknek az árkot' le kellett felrÍetri a
csöveket _ 10000.- Ft- nal kevesebb, ennylt minden sorhazban lévő
ingatlantrrlajdonos - terÍnészetesen, aki kérte a gÍrzbevezetését- kifiZet. De
plusszként még 35.000.- Ft-ot nem.
.

Imri Zoltan: Aléúémasztásulelmondja, hogy neki is kb 15-20 m gáuvezetéket
kellett lefektefirie a csonktól a lakásig, ameb 6-7 eFt-ba kertilt.

Dr. Dócry Mmiann: Vannak egyálta\ímbefizetők a telepi lakásoknál?

PfaffZsolt polgármester: Elég sok befizető van. A gond az,hogy nem egymas
mellett vannak a befizetők, és így azoknál a lakásoknal aholnem kérik a gázt,is
ki kell építenia vezetéket, és eá az osszeget - véleménye szerint teljes egészében
az önkorm ény zatnak kell vállalnia.
Dr. Dóczy Mariann: A gár;beflJházás hosszú évei alatt mindig az|tangzoLt eL,
hogy az onállő helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok ktilon-krilön csonkot
kapnak. Késztiltek ott is a génavala átá\Lásra. Javasolja ittaz
ingatlanfulajdonosok fizessenek arrrryit, amennyit ery átlag ingatlan trrlajdon fizet
a gÍrzbekotésekor.Ezvéleményeszerint 7.000.- Ft. lenne, a többit az
Ónkorrnányzat

vállalj a át.

Vassné Ba]azs Gyorgvi: Szerefiré tudni, hogy melyek ezek aztltcÍk,mennyi
lenne önkormanyzati á*álLalásnál az önkormányzat kiadása, és ezt mibŐl
fedezré. Szeretné látni a terveket is.
Rostási Mária-ieryző: A vfllalkozÓ altat adott
számítasokatvégezte:

ÍnajÍri,.1at alapjan

azalábbi

\A konkrét ÍrajÍrrrlata Jókai utcara vonatkozott, 4 lakásra, mely munkadíjjal,

anyagkoltséggel egyiitt 14ü.000._ Ft. Itt a óx4 lakásra az osszes koltség 840.000-Ft. a Rak icz| l. 32. Sz. szeszgyárban a lakásra, akik kértéka gárt, 70.000.- Ft.

Ebből az árajánlatból kiindulva, ismerve a telepi lakásokat egy hozzávetőleges
koltségvetést készített:
RÓzsa u. 13. 14Lakásl140 elFt, Május l tér 1Ü. /5 lakás/ 140 elFt, Május 1tér 10.
15lakás/ ll40 elFt,Május l tér 1l 16lakás/ !4a eBLMájus 1tét 4. 14lakásl l4o
efft. Osszesen 1.640.000.- Ft.

PfaffZsolt polqiármester: A Május l tér 10. /kocsó féle sor/ sz' ingatlanoknalpl.
magánterületen, foldben fog menni avezeték' és így az olcsóbb.
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Leszaző során lévő lakásokkal. ott senki nem ké'rte most
a gázbevezetését és véleményeszerint van1-2lakÓ, a}ii nem is engedné meg a
falon valő ityezetést. Er::e azépiiletre is késztilt mar terv? Sérelmesnek tartarlá,
haazitt lakók nem jutrrrának gázhaza későbbiekben azért'mert nem került
kiépítésreavezeték.

Mádlné Sas Anikó:

PfaffZsolt polgármester: Mee kellrendelrri
építeniavezetéket.

a tervezést és aztaÍlott is

ki lehet

Vassné Balazs Gvtirgvi: Ő is egyet tud éfteni ajavasoltakkal, varyis 7-000._ Ft-ot
fizessen az ingatlanttrlajdonos, a 3Ü.0ÜÜ.- Ft-ot vailalja át az önkormányzat a
köxníifejlesztési szíxnlán lévó gÍvbefizetések terhére. Azok az
ingatlantulajdonosok, akík nem kérik a gáut, nyilvan a 7.0Ü0.- Ft-ot sem fogiak
vallalrd, ezértveltik megallapodríst kell kcíri, hogy helyettÍik az ankatmányzat
kifizeti eztazösszeget, de ha gázhoz akar juüri, akkor a7 eÍFt-at* ennek a
kamatait az onkorminyzatbozbe kell fizefrrie'
Ha gét4ét:z;ből van még 6 millii forint, itw u ivÓda és a polgármesteri
hivatalba is be kellene vezeÍri a gárt, de ennek megfelelően előbb a terveket
kellene elkészíteni.

PfaffZsolt polgármester: A tervek készen vannak, minderyik intézrnényre
vonatkozóan. A kivitelezéshez arajánlatokat fog kérni.
Dr. Dóc4v Mariann: A rendelőbe is át lehet állni a vezetékes gána?
PfaffZsoit: Igen, a tervek ott is megvannak, és a koltségvetésben a fedezet is
biáosított, rövid időn beltil ott is meglesz a vezetékes gán.

Lisztes Gyöző: Vassné Baliízs Györgyr javaslatával ő is eryet fud érteni.
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sz. határozat

Úrkút Kozség Ónkormanyzati Képviselőtestiilete a kozség
sorhiízaiban lJókai u.2,4,6.' Rákócziu.32, Május 1tér
4, La,l1, Rózsa u. 13./ lévö ingatlanok génbevezetésének
kÖltségeit az alábbiak szerint átvállalja:
A Jókai v. 2, 4,6, és a Rakóczi u. 32. Sz. alatti
sorhazaknál a kivitelezésre leadott árajÍnlat és a tervezési
díj alapjan ery lakásra jutÓ költség 37.000-- Ft'
melyből az önkornriányzat 30.000._ Ft_ot átváLlal,rllngaz
adott ingatlan tulajdonosanak 7.000.-ft-ot kell fizefirie.
Amennyiben a gánprograrnban jelenleg nem vesz részt,
úgy a 7.000.- Ft összeget is az önkormálryzat kiegyenlíti,
de ha a későbbiekben az ngatlanfulajdonosa a
gázprogramb an résztvesz' ezt az osszeget kamataival
erytitt - ktilon megállapodiísban foglaltak alapjém - az
onkormányzat szÍmúájara be kell fizehie.
Felelős: polgármester, jeryző
Határidő: folyamatos
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a./

naoirend: Vegyes üryek.

RakÓca ésBékeutca

msntén csapadékvíz elvezető rárkok felujítasarÓl.

Rostási Mária jeryző: Elnondja, hogy azidei év koltségvetesében tervbe vett
csapadékvíz elvezető arkok felujítását - kb 100 m - a vállaIkozó röviden idŐn
iparazési adÓna] a
beltil befejezi, de felujítrísra szorul még ugyanitt 824 fin.
tervezetthez képest, miár most több adó folyt be - másfel millió forinttal -, mely
fedené a további munkalatokat.

k

Yassné Ba]azs GvÓrryi: Nem csak ott kell felujítani avizeLvezető arkot, hanem a
Mester utcában is és főleg a hidak szorulnak felujításra'
Nagyon stirgető lenne a Mester utcai zÓldséges bolt mellett az árokpartjan lévő
balesetveszélyes korlát meg elkészítése.

G-_
PfaffZsolt polgármester: A korláthoz a cső megvan' rövid időn beltil a
kÓzhasmú foglalkoztato ttak azt elkészítik-

Mádlné Sas AnikÓ: Célszerü lenne a faIú főútja mentén avrcelvezető rárck
felujítasa afa|i:végéig. Jó lenne azis,ha a Hivatalban a meglévő hőtarolós
krítyhak helyett a vezetékes gár;éúéillástmeg lehetrre oldani. Nem is beszélve
u''óL hogy az évek őtanagy kiadást okozó hó eltakarítísimunkálatok érdekében
egy traktor vásarlása sem elvetendő cél.
Dr. Dóczv Mariann: Véleményeszerint is be kell majd fejemi a főút mentén az
árkok felujítását, de első helyen szerepeljen a Polgármesteri Hivata] és a régi
óvoda gáEr|rtésének elkészítése,és amennyiben lehetséges úgy gondolva a hó
eltakarítasra' ery traktor vásarlása.
Vassné Balazs Györryi: Dr.

Diczy Mariannával

ő is egyetért.

PfaffZsolt polgármester: A következő test{iÍeti iilésre beszeruiaz

lehangzottaknak megfelelő en az arajrínlatokat avégLeges dontés meghozatala
céljából.
TÖbb térsy nem volt, a potgármester az ülést 20.00 irakor berekesztette.
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