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rÉsz€r rr : Ú'*at

Kozseg onk affifuilyzrtrt Kffiriselöesrti+etenek 200& Deqem_
ber 18.-én Íbéfrőnt du- t7-00 óraike-detteÍ megtartotltiüéqéről.

IELEN VANNAK: Pfatr

Zsolt polgiárrrrester'

dr. DÓczy Mariann,
Imri Zqltrán

Klein /,oltinné,
Lisztes Gyozó,
Mádlné Sas Anikó,
Vassné Balazs GyÓrgyi képviselők.

rÁvotrulnenÁsÁr narataxrtrrB:
képviselők.

KocsÜ Jffiosné, Rieger Tibor

reNÁesre,zÁg toee*t *Észrv,rsz:

lz ulÉsttgtya:

Rffi*ísi Miíria j eryző,

lf':ilresar:a._ tffiácskozo terem.

PfaffZsolt polgármester: Köszöntötte

a megielenteket és megállapitotta,hogy az

tiüés hatarozatképes, mert a Testtilet 10 tagj,ából7 f(5jelent van.

Eá követően
elfogadott.

ismertette aztiles napirendjét, melyet a Testtilet egtrlhangulag

I

NAPIREND. 1/ Úrkut Község orrkormanyzata

2001, Évivi"- és
c satornadíj áÍ ől - rendelet-tervezet.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

2./ Yegyes tigyek.
a.l kríbeltevérecdszsf

tirerebdesi qiai

200 l

-

É*..

Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA EEÓTT:

I.l

67

na}g- lxl.g.l ÖkKt, sz határu.alvisszarrepása.

ElőadÓ: Jegyz(5

Rostási Mária jegyző: Szibeli előterjesztésében kéri a Képviselőtestriletet, hory a
67 12000, lxI.g.l Ötrt sz. hatÍrontétt azotmah hatdlyat vonja vissza, mivel e
batározatban ftgÍaltak jogs_ábalysérrők Az 1990. ÉvixcI N.94. $. A]apjan a
tulfizetés, illetve az adoző tartazásávalkapcsolatos intézkedésekmegtételé
je gyzőt hatáskorbe tartozrak.

Kérdés'hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúan - 7 szavazattal, - ellenszavazat nélktil - az alábbi
hatérozatot hozta:

7y20a&' /XE,18J ÖkÍítsL hfltórozat
Úrkut Közseg; Ón*emanyzati Kepviselő'testtil'ete a
67 t?sÜl. lx}ig.l ÖkKt- sz hatÍrozatát apnak
jogszabalysértésemiattazonnalihatáillyalvisszavonja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonna]

2.l lelentés a lejárt hataridejíi testiileti határozatak végrehajtísaról.
Előadó: polgiirmester

2

PfaffZsolt polgármester: Szóbeli előte{esztésében az alábbijelentést adja a
|eJárthataridejtitestíiletihatérozatokvégrehajtásaról.
l2aaa . /X1'30. / ok<Kt. sz. határua+: Pbhler ZoIfu úr{fliti víÁIalkozoual az
önkonnányzati utak hótóI való megbsztÍtásáfravonatkozó szerződés megkötésre
?0

került.

l

7lD0a0 . lXlÍ.3t.l Öld<t. sz hatfuora:-A Bmsa ltmgafica Felsőoldatási
Önkormányzatr osáÓn díjpáűyáza&oz való osatlak ozásáriL a Nyílatk ozatat
a7ákta, és megktildte a Közoktatasi Minisztériumnak.
7212000. /XI.30./ ÓkKt. sz: hatmozat
megalatu}ása m egkezdödött.

Úrht ktlzsegben a polgmorség

Kérdés'hozzálszolás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet

a Jelentést eryhangúlag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYAL4SA:
1. napirend.

Úrkutkozségfurormanyzata2s01

.Évttt- és csatornadt1:ar:ől-Í€ll-

delet-tervezet.

Előadó: Polgármester
/Íiásos előterjesáést a képviselők előie mrykaptak./
Kérdés.hozzászólás:

Lisztes Gvőző: A Kabheg]ri vtnrezetekkel mi van. Ki frzeti azt a vízfograsztást.
A vesztességben benn van az is?

PfaffZsolt polgármester: Biztos hogy nincs a vesztessegben
vízfogyasáás, mivel ktilon rendszerről tÖrténik a vtzelLátás'
Vassné Balazs Gvörgyi:

a kab-hegyi

Mit jelent a kéttényezoslnzdij?

FfaffZsolt: A DRv Rt, mint tizemeltető szÍmitásai alapjan azilzemeltetés
koltségei jobban finanszíroáatók, eS a lakosság is jobban jar a kéttényezős dij
kalkulációval. A Hivatalban szétmitásokat végeztek, mely alapjánhavi 5 m3-es

a

J

vizhasnlálattől mar megéri a kéttényezős dtj akalmazása, amely alapjrá'rr havonta
200_200._ Ft a rendelkezésre á1lási dij, ezenfelül pedig ktilon kell fizetni az
ivóvizrél a |37 .- Fí m3_t, a szennyvíz szolgéútatásnál az 58,9o.- Ftk/m3-t.
Vassné Ba}azs G-vörg.vi: Íry Éanas zércolva, tenvleg a kétterryezős effinyopebb.
Imri Zoltan: Mi vanaZ eryedtll élŐ oregekkel, akiknél auz-fogyasrtásnálhavi 5
m3_nél kevesebb.

Pfaff Zsolt: iVokna] előnytelenebb ez arendszer.

A Képüselőtesttilet eryhangulag - ? szntazattal, - ellenszavazat nélktil - az atábbi
rendeletst hozta.

t4l200o- /JÉILI&I€)kIÉL sz- rendelet
Úrt*t,t<ozseE, za&t. Ér,itfu- es szenqnrÍzcsatprna
hasmáÍati őtja.

/A rendelet szó szerinti szovege
mellékletétképezi.l

a

jegyzőkÓnyv

2. napirend: Vegyes tiryek.

a./Kábehévérendszer ti'zcffielt€íesi díJal 20+L Éwe.
ElőadÓ: polgármester

PfaffZsolt polgármester: A Satel Kft

a helyi kábeltévé rendszer tizembentartoja -

mivel fulajdonosi jogait, csak a rendszer csillagpontossá tétele arÍnyébanfogja
csak gyakorohri - a200L Évitizemelteesifuattha\.i900.- Ft/lakásra kípnja
emelni. Ezatavabylhoz képest t50.- Ffuőftakás emelkedést jelent.
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Gvorgvi: Ahozzá$árvlást a magarészérőlmegadja az emeléshez.

A Képüselőtesttilet egyhangulag - 7 szavazattal, - ellenszavazat nélktil - az alábbi
hatánazatot hozta:
74/2000'

/XIIILJ

lkKt sz

hatórozat

4

Úrkut Kazseg fuornftm]uatahozzájxti allhaz;, trqgy a
hetyr kríbehévétizemeltetési foát a Satelkft _ mint
tizemelteto -2aaL Januar 1. Napjától
havi 900.- Ft/lakás állapítsa meg.
Felelős: polgármester
Hatarr'dtí: deeembEr 3l.
I

PfaffZsolt polgármester: Killon kérésremegkÍildte minden képviselőnek a
helyi sportkor za}L Évit ottsegveteset A sporikorkéri a Képviselőtestii|etet,
hogy nyilvánítsa ki sziándékát,hogy a sportkoráltat kért l.300.000.- Ft
b./

onkormányz ati témo gatást biáosítj a.

Mádlné Sas Anikó: Nem érti a szandéknyilatkazatra vonatkozó kérést,mivel az
Ónkormányzatnak érvényeskoltségvetése nincs Amerrnyiben a költségvetés
lehetővé teszi,biztos kap a sportkör timagatást, de szandéknyilatkozatot nem
tehet az önkormányzat.
Vassné Balazs Gyorgyi: Gyors számítást végzeÍta tekeszakosáály ossz
koltségének25o/a-átkérte önkormányzati támogatásként, a labdarugÓ szakosztály
pedig a 6 4 oÁ-át kérte önkormányz ati támo gatásként, tebát több mint felét.
c./ Vassné Balazs Gvörgvi: Felháborodásátfejezi ki, a december elejei egész
falut érintő több órás esti ffiimaraÚés mia#. Uryta3ékoztattáil< az
eurkorrrrányzaÍot egy éwel ez.eJLőt, hory a fahrfket iÉnyból taplffi meg
villamos energiával .Haezmegvalósult, akkorhogyantörténhetettmbg azelőbb
említett több oras aramkimarpdás.
Kéri a polgárrrrestert, hogy .']ti$'be'' hivatalos levélben kérjen tájékoztatást az
ffiLajÉ#s helyzet.
ÉlÁsz_tol, hog;.meg tudja a

Kepviffiet

PfaffZsolt polgmmester: Levélben megkercsi
tesfiiletitilésentájékoztatjaaképviselőket.

u,Éo{Sf-t és a kovetkező
l

Több tárw nem volt, a polgármester aziúlést18.30 Órakor berekesáette.

kfl}É

W,W

pbÍgrírmester
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Rostási Mária
jegyző

