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JELEN VANNAK: Pfaff Zsoltpolgármester.
Imri ZoltÍn,

Klein ZoltánÍLé
I{1.Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Szücs Péter
Vassné Balrázs GyÓrryi képviselők

raxÁcsrozÁsI roccar nÉszrwsz.

Rostási Már:ra jegyző

Távolmaradását bejelentette: dr. Dóc4l Mariann, Rieger Tibor és Tenk Attila

képüselő.

ry:

Kozséghéna- tanácskozó terem.

PfaffZsolt polgarmester:. Megallapitotta, lrogy az ÍiléshatÍrazatképes' mert a
Képviselötesttilet lo tagiábő|7 főjelen van.
Eá kovetően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselőtesfiilet
eryhangulag elfo gadott.

NAPIREND:

2

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

2.lYegyes ügyek'

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
napirend .Azlggg.Érri ivovi' és csatornahasznalati dijak megallapitása_
rendelettervezet.

l.

Elöadi: Ffaff Zsolt polgármester
/Irásos előte{esáést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzászÓlás:

Hullay Gyula DRV RT.igazgató:A DRv RT 1997. Május l. napjától iizemelteti az
úrkttti vtzbárltst. A Karsztvizlű-tőlnehéz, rossz köriilmények kozÓtt vették át.
Mivel sok müszaki hibát tatáltak,tervdokumentació nem allt
rendelkezéstikre,allapotfelmérő vizsgalatot rendeltek el. Enftín egyértelmü valt,
hogy 2 nyomászőniralett volna bontva a rendszer.Ezvatarniért elmaradt-Komoly
p'otte-u a rendszer fertőtlenitése, klórozása. Terv készült' de nem valósult meg.
Ércepzet}retőnek tartja,hogy a DRV megelőlege zi az Ónkormányzatnak az
eszkózhasznalati dijat tÖbb éwe, és ebből az osszegből a vizikozmtivek
rendbetétele megvalÓsithatÓ

lenne.

.

Vassné Balazs Györgyi:A szolgaltatottuzmennyisége 57 e m3,melyet ha
megszorzunk a 15 Ft/m3 eszköz}rasználati dijjal 75C- elFtlesz. Ebbő|az
osszegbö1hogy lehet felujitasokat megvalÓsitani, ha pl. a szennyviztelep felujitasi
koltsége 5 millió forint.
Hrrllay Gyula: A
eszftoz}rasarálati

DRV

hosszutáw megiállapodásra gondolt, varyis több évi

dij at előle gemlle meg.

Lisztes Győző:Ennyire rossz a rendszer, hogy azátvettvíz mennyisége és a
szolgáltat ott ítzmennyisége közott ekkora leryen a ktilonbség?
oÁ_os' PrÓbáltak valamennyit figyelembe
Hullay Gyrrla:Hálőzativesáeség 30_35

venni,

iry

28,8 7o-os.

PfaffZsoltJavasolja az eszkozbasntálatjdij megelőlegezéséről később szíilessen
a döntés.
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Zoltám:Nem megoldoff a viaendszer klórozása? Miért nem?
banyátÓl kapott uz énahogy nézl<t a tÖbbivel osszehasonliwa?

Yassné Balazs Györryi A víz minőségét ellenőrzik?
_
Hullay Gyula:A klórozást a banyanak kellene elvégemie. A előző tizemeltető
Karisztviz Kft _ a klÓrÓzó berendezést eltiinteffe. Avtzminöségét rendszeresen
ellenőrzi aziizemeLtető is és azÁNrsz is.
A banyától kapott vuÍraelégsok. A banya ügyvezetőjévelpróbált alkudni az
arral kapcsolatban, de semmire nem jutott. Tudja, hogy a polgármester is próbalt
ez ügyben lépni, de neki sem sikeriilt.

A Képüselőtestíilet eryhangulag7 szavazattal,- ellenszavazat nélktil az alÍbbi
rendeletet hozta:

I99q.

Éviviz- és szennyvizelvezetési dijak

Úrkut kozségben.

lA rendelet szó szerinti szövege a
j

eryzőkönyv mellékletétképen.l

2. napirend: Veryes tiryek.
a./

TÖOSZtagdij.
Előadó: Polgármester

PfaffZsolt polgármester szÓbeli tájékortaójábanelmondja, hogy a Teleptirlési
atok országos Szovetsége érdekképviseleti szerv, melybe most 5.Ft/ állampolgar dijért lehet belépni. Úrkut Község onkormanyzataakorábbi
években m ar tagiávoh e szervnek , jasolja atagdtj megfizetését1999. ÉweisKérdés-hozzászÓlás:
Vassné Balazs Gvorgvi:Tiárnogatja a

rÖosz

tagságot, a tagdij is kifizethető'

AKépüselőtesttilet egyhangulag-? szavazattal,- ellenszavazatnélktil 'azatihbi
hatérazatot hoáa:

4
66/1998.

/XL22./ OkKt. sz. hatdrozat

Úrkut Község Ónkormrány zata 1999 .
Éwevonatkozóan a Teleptilési Önkormény zatok orszgáo s Szövets é ge tagj ai
sorába belép, illefue az 5.Ft.léúlampolgar
dijat tagdijként befizeti.
Felelős: polgármester
HatáridŐ: azonna|

FfaffZsolt polgármester: Kocsó Jarrosné válla]kozó azzala kérésselfordult az
Ónkormanyzathoz,hogy 1999. Januar 3o._an szombaton szeretné egy napra
kibérelni a tornacsarnokot, BrÓdy koncert megtartása céljábÓl.
Javasolja ismét 2o.ooo._ Ft_ban meghataroai abérleti dijat.

Lisáes Győző:Egyetért a 2o.ooo._ Ft_os bérleti dljjal, de az esetleges karokért
a valla]ko zanakkell üselnie a kovetkezrrényeket.
A Képüselőtesfiilet

egy}rangul ag -

7 szavazattal, - ellenszavazatnélkÍirl az alábbi

határazatot hozta:
ő7/1998. /XII.22./

okKt. sz. határozat

Úrkut Község Ónkormrányzata bérbeadj a
az Ónkorm ány zat tulaj donát képező

tornacsarnokot 1999. Januar 30.'án
ery napra' 2o.ooo.- Ft. bérleti dij
ellenében KocsÓ Jarrosné Úrkrit, Petőfi
t.l7. Sz. alatti lakos, víllakoző részére.
A felmerült karokért fenti napon KocsÓ
Jánosnét terheli felelősség.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1999. Januar 30.

Több tárw nem volt, a polgármester az tilést l8.3o Órakor berekesztettekmft.
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