
Községi Önkormá nyzat Képviselőtestülete
Úrkút, Rákóczí u. 45. Tel.: 8/507-031.
Szám: 23-912003.

Jesvzőkönyv

Készült : Úrkút Közsé g Önkorm ány zati Képvi selőte stÍilete 2003 . október
6.-án thétfőn/du. 17.00 őru kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,

Imri Zoltán,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefiré,
Rieger Tibor,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette: Kocsó Jánosné, Mádlné Sas Anikó képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy

az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tágiából 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8

szav azattal, - e l 1 ens zav azat né lkül _ e l fo gadott.

NAPIREND: t.l urt<rit Község Önkormányzata2003. évi költségvetési
rendeletének mó dos ítás a - rendele t'terv ezet.

E'lőadó: polgármester

2.l Tájékortatő Úrkút község közbinonságáról.

Előadó: körzeti megbizott

3 . l T áj éko^atő a védőnői szolgáIat mtíkö déséről.



Előadó: védőnő

4.lYegyes ügyek .

a.l Alapító okirat módosítása.

Előadó: jegyző

b.l Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
önkormány zati száml avezeté s sel kapc solatos
ajánlxa.

Előadó: polgármester

c./ Telekkérelmek.

Előadó: polgiírmeser

A./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárőI.

Előadó: Pichler József polgrírmester

P i chl er Jó zs e f p o 1 eárme ster : a lej árt hataridejú te stül eti határ ozatok
végrehajtásáről az alábbi szóbeli előterjesnést tette:

4Ol20O3. NIII.ZS.I ÖI<Kthxározat: Az Úrkút SK részér e az 50O e/Ft rendkívüli
támo gatás ki fi zeté sre került.

42l20O3. NIII.25.l ÖI<Kthatározat:Pichler József polgármester új illetményéről
/340.000.- FT/ szóló átsorolás a TÁH tészére megküldésre került.

43 l 2OO3 . NI|I.25 . l ÖItJ{t hatér ozat: A Bursa Hungaric a páIy ázati rendszerhez
való csatlakozásról a Nyilatkozat megküldést nyert, apáIyáux pedig kiírásra
került.

45l2OO3. NIIL25.l ÖI<Kthatározat: AzÚrkúti Öregfiúk Futball Klub részére a
70.000.- FT-os támogatás kifizetésre került.
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4612003. NIII.zs.l ÖI<l<thatározat: Az orvosi rendelő épületén a csapadéIsíz

e1vezetó csatornák felújítása, a,,nagyházban" atetőjavítás, és aházi gondozó

részére a motor megvásárlásra került.

Kér dés ̂
 
hozzászőIás: Nem hangzott eÍ.

A Képvise|őtestület a Jelentést egyhangúlag - 8 szavazaItal, - ellenszavazat

nélkül_ elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1, napirend: Úrkút Község onkormányzata}}}3. évi költségvetési rende_

letének módosítása _ rendelet-terv ezet'

Előadó: Polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Polgármesteri

Hi rátu1bu.' _^"[bírásos jogviszonyban _ foglalkoztatottbelső ellenőr az

óvodai étkezéseÉtérítési díjait is ellenőriile, aholkifogásolta az óvodai

alka1mazottak alacsony térítési díját, valamint csatolásra kerül az étkezések

rész\etezés -tízőrai, ebéd, uzsonna - szerinti térítési díja. A rendelet-tewezet

elkészítés ére ezért került sor.

Kérdés. hozzászólás:

Kökönyei Edit: Sérelme zi, Ítogy a az őv o dai alkalm azottak térítési dIJát a

kwt'.lót""tü'et állapítja meg' holott erre jogszabáIy volt, nem tudja mikor

r<erurt ezhatáIyon kívtil, mert mindig -volt, hogy az ővodai alkalmazottak a

nyersanyagkoítség 7o Yo-átfizetik, és az ebéd, atízőrai és az uzsonna is benn

volt.

Rostási Mária jegyző: Az érvényes jogszabáIyok alapján a fenntartó hatáskörébe

t^rrrrik - óuoaái nyersanyagnoÍna meghatározása az éIelmezésvezető és az

óvodavezető j avasl ata aÍapján -

Eddig, az ővődai alka\mazottak - helytelenül - 170.- FT térítési díjat flzettek a

napi lx-i étkezésre, ami csak a nyersanyagnorÍna' rezsi költség nélktil.

Ei azt je1enti, hogy a240.- Ft_os felnőtt nyersanyagnormábóI a juttatás 70._ Ft.'

ezen kivül még a rezsiköltség a 360.- Ft-ból aI20.- Ft, valamint az uzsoÍ}na

rezsije 35.-Ft lI70+70+120+35._Ft :l azösszesen 395.- Ft. Ebből a395.- Ft-ból

az őiodai a\kalmazottak 170.- Ft-ot ftzetnek' így a maradék 225.- Ft étkezési



4

hozzájárulás adagonként 22mtxtkartappalszámolva 4590.' Ft, ami 590. Ft_al

meghálad.| a az adőmentes értéI<határt.Ezértkell változtatni a térítési díjakon.

A javaslat iryy szőI,hogy az ővodai alkalmazottak és anapközis pedagógus az

egyszeri étkezést_ az ebédet _ vegye igénybe. Az ebédnyersanyagnotmája
24a.- Ft, a rezsiköltség ennek a30 Yo-a, vagyis 72.-Ft, így a térítés díja3lz.-Ft.

Vassné Balázs Györg-vi: Éfthető, és ezen váIto*atni is kell. A javaslatot

elfogadja amagarészérőI. Tudja, hogy több intézményben akötelező étkezés

csak az-ebédre terjed ki. Ha az a\ka\mazolt csak az arryagiakatnézi, így jobban

jár, mert eddig ftzetett ll4o.- Ft. x 22 napl 3740.- Ft-ot, most l3l2.-Ftx22 nap

- 4000.- Ftl 2864.- Ft.lesz.

Lipp Józsefné' o is el tudja fogadni, és erről az ővodéban már a vezetőség az

a\iáLmaroltakkal beszélt. Elmondja' hogy az ővőnőkmunkaidő beosztásuk miatt

főleg csak azebédet és vagy atízőtait, vagy azvzsonnát vették igénybe.

A Képviselőtestület7 igen,I tartőzkodő szavazatilal, az aléhbi rendeletetbozta:

16/2003. /X.6./ ÖkKt rendelet

Úrkút község Önkormány zata 2003 . évi
költségvetésének módosítása.

/A rendel et sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezí.l

2. napirend: Tájékoztató Úrkut község közbinonságánő|.

Előadó: obermayer ottó körzeti megbizott

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

obermayer ottó körzeti megbízott: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a

Belfegorban beindult a disco, ha szo\gálatban van, akkor annak visszatartó ereje

van, mert egy pár szabáIytalankodó ellen feljelentéssel élt. .

Felhívja a Képviselőtestület figyelmét, hogy akózbirtonság közös érdeke az

önkormányzatnak, a lakosságnak. Mondja ezt azért, mert
azutőbbi időben elterjedt aháza\ás, és akik rossz szandékkal jönnek a faluba,

azok áLta\áb an az idő s emb ereke t c éIozzák me g. Az önkorm ány zat s e adj on

mindenkinek engedélyt, és a lakosságis v\gyáazon az értékeire.

Kérdés.hozzászőIás:



5

Vassné Balázs Györgyi: Több állampolgártól hallotta és ő is észlelte hogy a
falúban nagyon elterjedt a motorozás. Sok fiatal kapott a szüleitől motort.
Este, a sötétben kezdődik a motorok tűráúatása, űgy érzi egy csapat összeáll és
kezdődik a verseny. Mit lehet tenni ez ellen?
A másik gond, hogy sok a,,betelepü1t'', akiket igazábőL nem ismernek a falu
lakói, talénmég a közvetlen szomszéd sem, így nem lehet fudni ki, milyen
szandékkal jött.
A rablás, ami a faluba volt, alaposan felborzolta a kedélyeket és fel is lett talan
tupírozva uiry, pl a fojtogatással. Végére lehet jámi ennek, kérdezi az
alezredestől.

Lóránd György alezredes: Motorosokkal kapcsolatban elmondja, hogy akorzet\
megbízottal együtt ellenőriztek a faluba, és sajnos azonnal egy önkormányzati
alkalmazott közlekedett bukósisak nélkül. Véleménye szerint nekik kellene
péIdát mutatni. A rendőrségnek, akörzetimegbízottnak sem az a céIja, hogy
mindjárt büntessen, a figyelemfelhívás, a figyelmeztetés is sokat segíthet.
A faluban történt rablással kapcsolatban annyit tud mondani, hogy a
rendőrségen az eljárás megszűnt és vádemelésre azigyészségre keriilt.
AházaIő árusítással kapcsolatban kéri az önkormányzatot, hogy engedélyt ne
adjon ki.

Vassné Balázs Györgyi: Tény, hogy Úrkúton nagy discok vannak, és azutóbbi
időben sokat lehet hallani akábítőszerezésről. A rendőrségnek van tudomása
arról, hogy itt a discoban van_ekábítőszerezés?

Lóránd György alezredes: Nyílt eljárás nem folyik ezzel kapcsolatban.

Rieger Tibor: Hány polgárór van a faluban?

oberma}'er ottó körzeti megbízott: 8 fő.

Pichler József: A Rríkóczi u. végén, a tiltó tábla ellenére megállnak a
gépjárművek. Kéri, a kmb_s szerezzen érvényt atábláknak.

Vassné Balázs Gyorgyi: A Mester utcában, a Diófa felé kell-e játrda, hogy látja
ezt? Kozlekedé sbiztons ági szemp ontból 1 ehetős é g v an r á?

Pichler József polgármeste{:,A Mester utca elején van járda, de azt sem veszik
nagyon igénybe a kcizlekedők.

Lisztes Győző:2.1 bűncselekményből egy év alatt 10-et egy fő követett eI.Ez
hogy lehetséges?



I'óránd György alezredes: Egy éve szabadult ez az elkövető, családja itt lakik
Urkúton. Lopás, ittas vezetés, zaklatás,pénzbírság meg nem fizetése.. A
rendőrség az eljárást vele szemben befejezte, vádelem átkeriilt aBírőságra.

A Képviselőtestület atájékoztatőt egyhangúIag- 8 igen szavazattal, -
el lenszav azat néIldjl el fo gadta.

3. napirend: Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről.

Előadó: Szőke Ferencné védőnő

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapték./

Kérdés. hozzászóIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttile t az előterjesztést egyhangú lug-8 igen szavazattal, -
ellenszav azat néIkil - elfogadta.

4. napirend: Vegyes ügyek.

a.l Alapitó okirat módosítása.

E'lőadó: Rostási Mária jegyző

/Irásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.l

Rostási Maria jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Polgármesteri
Hivatal alapitő okiratát azértkellmódosítani, mert nem szerepel minden , a
Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv általhaszrtáIt szakfe|adat az
okiratban. Ennek oka az, hogy pI. aházi segítségnffitás, a szociális étkeztetés új
feladatként lépett be.

Kérdés. hozzászólás: Nemhangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, _ ellenszavazatnélkül_
az alábbi hatátr ozatot horta:

47 12003. lX.6.l ol<Kt határozat

Úrkút Község Önkormán y zat Képvi s előte stülete a
37 l a. l 1997 . NI.3 0 .l Ötrt határ ozatáhanmeghatározott
önálló költségvetési szerve és a fenntartásaalátartoző
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intézmények al aptevékeny s é g ét r o gzítő me 1 1 ékl et e - a

Polgármesteri Hivatal Alapító okirata _ utolsó
bekezdését, mely a Kotelező feladatként ellátandó
tevékenységettartaImazza,azaIábbiakd<alegészítiki:
Szakfeladat száma: Szakfeladat

megnevezése

853224 Hlázisegítségnyújtás
751867 Köztemető fenntartási feladatok
805113 Napközi otthon és tanulószobai ellátás
853246 Szociális étkeztetés
923127 Közművelődésikönyvtáritevékenység
7 51856 Települési.vi,zellátás és

vízminőség védelem
Megsziinő
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó

szolgáltatás

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

b. / S zentgál é s V i déke T akarékszöv etkezet önkorm ány zati szátmlav ezeté s s e l
kapcsolatos ajánlata.

Előadó: Pichler József polgármester

lASzerftgál és Vidéke Takarékszövetkezet írásos qánlatát a képviselők előre
megkapták./

Kérdés,hozzászőIás:

Vassné B alázs Györgyi : Áttanulm ány ozta a Takarékszövetkez et qánlatá| de
mivelnincs összehasonlítási alapja, véleménye sincs, csak kérdése: Az oTP-vel
eddig az önkormányzat nem volt megelégedve?

Rostási Mária jegyző: 2003. január 9._i dátummal a polgármester névre szóló
levelet kapott az ajkai oTP fi,őkigazgatőjáftőI, me lyben táj ékoztatták a 2003 .

január l-től érvényes banki kamat kondiciókrőI, pénzforgalmi jutalékokról.
Ezt összehasonlítva a szentgáIitakarékszövetkezet ajánlatával, nem sok eltérést
taIá|t.PI. apéruforgalmi számláktartozik forgalma utáni jutalék mértéke: a
bankon kíVüli pénzforgalmi jutalék: az oTP-nél 1 .I ezreIék, míg a
takarékszövetkezetnéI ez 1,00 ezrel ék, a bankon belüli átvezetések pénzforgalmi
jutalék: 0.4 ezrelék, atakarékszövetkezetnéI ez mentes.
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Az ajkai oTP-vel a Polgármesteri Hivatalnak jó kapcsolata, ügyek intézése
gy or S' szakszeru. A mag a r észér ől a Ie gbinon s ág o s ab b p énzinté zetnek tarts a.

Rieger Tibor: Nagyon sok előnye Van a takarékszövetkezetnek, mert helyben
intézheti az önkorményzat apénnigyeket, és nem utolsó sorban nagyon jó
dolognak tartja, hogy számítőgépen keresztül történik az utalás is.

Rostási Mária jegyző: Eil. a szolgáItatást az oTP már korábban - 2-3 éve _
felajánlotta aHivatalnak, de az elavult, programokkal telitett számitőgépek ezt
nem birták, és eleinte apénnigyi ügyintézőktartottak tőle. Ő is jó
szolgáItatásnak tartja, és bármelyikpénzintézetbonyolítja az önkormányzat
pénzigyeit a kéSőbbiekben, ezt a szolgáItatást igénybe fogja venni a Hivatal.

Kökönyei Edit: A falu pénzéről van szó. Milyen biáosítékot tud adni a
Takarékszövetkezet . Ó a legi obban az oTP -ben bízik.

Pichler Józsefné: Nehéz helyzetben van' mer a takarékszövetkezet dolgozója, de
szeretné elmondani, hogy szolgáItatásukkalnagyon meg vannak elégedye aZ
önkormányzatokis. Az elmult években történt pl. Szentgálon a
csatornabenlházásönkormányzatifinartszírozásba.Apénzügyeketa
takarékszövetkezet intézete, a lakosságihozzájárulásokkal az éIen, és mind a
lakosság, mind az önkormányzatmaximálisan megvolt elégedve. Előnye, hogy
helyben történik az adőkbefizetése, a segélyek kifizetése és nem utolsó sorban
előny azis, hogy a takarékszovetkezethezbefizetett összegek után a szövetkezet
iparuzési adőtfizet Előny, hogy nem kell az önkormányzatnakpénzfelvétel
miatt Ajkára utaznia.

Pichler József polgármester : Ezek alapján érdemes meggondolni a dolgot.

Vassné Balázs Györgyi: Azt kell eldönteni, akar-e az Önkormányzat
pénzintézetet váltani. Ha igen, mindenképp meg kell hallgatni az oTP-t is.
Nem hiszi, hogy szerencsés egy jólműködő, több mint 20 éves együttműködést
felrugni.

Rostási Máriajegyző: Amennyiben a Képviselőtestiilet még azoTP ajánlatátis
megkéri, arról rendkívüli ülésen kelltárgyalni még október hónapban, mert
pénzintézetet minden év október 3I. napjáig válthat az önkormányzat

Rieger Tibor: Errőlmár korábban is tárgyalhatott volna a Testület, mivel a
Takarékszövetkezet az ajánlxáÍ" az iktatóbélyegző szerint június 6.-án
megküldte. Akkor mégaz oTP-t is meg lehetett volna keresni.
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Pichler József polgármester: Egyenlőre maradjon az önkormányzat az oTP-nél,
és ha gond, probléma merül fel, még lehet váItani.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal és 2 tartozkodő szavazattal az alábbi
határozatothorta:

48t2003. tX.6.l Öl<Kt határozat

Úrkút Közs é g Önkorm ány zata p énzintézeti úgy eit -az
eddigi gyakorlatnak megfelelően - továbbrais az oTP
Rt-n keresztül bonyolítja.

Felelős: polgármester
Határidő: október 15.

c./ Telekkérelmek.

Előadó: Pichler József polgármester

Pichler József polgármester: Az önkorményzati tulajdonban lévő , eladható
telkekre 8 kérelem érkezett.
Farkas Istvan és neje Úrkút, cSokonai u. 3.sz. a\atti lakos kérte a vele szemben
lévő telek részére történő eladását.
A többi igénylő: Lipp ZoltánPetőfi U.7., Tenk Zsuzsanrta Honvéd u. 14. Pichler
ZoltánTemető u.47 és Klein SzabinaBéke u. , dr Bauer András és neje Ajka,
Mikes K. u. 7., FuitNorbert és neje Jókai u..2l2., TEnk Gyula és neje Ady u. 5.,

Német Zoltán és neje Ajka, Vörösmarty u. 3. sz. alatt\ lakosok.
Javasolja Farkas István részére értékesíteni az áItalakért telket, mert nevezett
személy sokat tett és tesz a falu érdekében.

Kérdés,hozzászőIás;

Kökönyei Edit: Farkas Istvrín az ővodát is segíti, jő szándékú, de nem érti az
egészet. Most építkezik egy szép családi hánat. Minek neki még egy telek.

Vassné Balázs Györgyi: Neki kedves tanítványa volt Farkas István. Egyértelmű'
nem akar szomszédot. Lehet, hogy valaki más jobban ráIesz szorulva. Például
az ajkai igénylő.

Lisrtes Győző:Ez így nem igaz. Miért ne vehetne az önkormányzattól még egy
telket. A gyógyszerészhénaspárt is kettőt vett, és tudott dolog, mi lett a vége.
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Imri Zo\tán: TűLzásnaktartsa ő is az igényt'

Pichler József polgármester: Már folyamatban ,T.ukövetkező telkek

*'g"'"tá'"'**Í""#:*lJÍÍi5ili':lJ1?1'"111lazülésről._

Rostási Mária jegyző : A jelzettterület még nincs ellátva közművekkel, ezért

e1őbb a terveket 6rr 
"rce' 

zíteni,utánameg kel1 építeni a közműveket, ami

egyértelműen pénzügyi kiadással j ár'

Vassné Balázs Györgyi: Akkor úgy kellene meghatározni a telkek árát,hogy a

következő érrb.rrl t.lk.k ktizműíósítésére meg legyen apéru' valamint fedezze

az idei közművesítést is.

Lisztes Győző: Korábbi megbeszéléseknek megfelelően ő javas olja az 1000'-

pttra ar"tralamint a 4 éves beépítési kötelezettséget.

Kérdésként teszi fel, ha valaki 4 évenbelülnem tudja beépíteni, de esetleg

valamilyen közműv etbevezetett, úgy is visszavásárolhatj a az ötlkormányzat

eredeti fu + közmú költséggel?

Rostási Mária jegyző: Igen, lehetőség vanrá. Szándékai szerint a mostani

telkekre az adás-véte\í szerződést is ugy készíti el, hogy ez egyértelműen benn

legyen.

Pichler József polgármester: Azujtelkek közművesítése nem kerül majd sokba'

mert a fővezetékek ott vannak.

Pichler Józsefné: Ó i' 1000._ Ft/m2 árat javasol, a 4 éves beépítési

Pichler József polgármester: Az 1000._ Ft-os javaslattal ő is egyetért'

A Képviselőtestület egyhangúIag - 7 igen szav azaIta|, ellenszavazat néll<lll ' az

alábbi hatétr ozatot horta:

49 t2003. lX.6.l o|<Kt hatőr ozat

Úrkút Község Önkormány zata Képviselőtestülete a

tulajdonában lévő úrkúti 5I7l47 hrsz-u 1007 m2

nagyságú, beépítetlen terület elnevezésű ingatlant

1000.- ruz^irért,4 éves beépítési kötelezettséggel, és

ennek idejére elidegenítési tilalommal értékesíti Tenk

kötelezettséggel.
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Gyula és felesége Úrkút, Ady u. 5. sz. alaÍti lakósok
részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2003. október 25.

A Képvise1őtestület egyhangúIug_7 ígenszavazatal,- ellenszavazatnélkül az

alábbi hatélr ozatot hoúa:

50 t2003. tX.6.t o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zata Képviselőtestülete a

tulajdonában lévő úrkúti 5I7l48 hrsz-u 1007 m2

nagys ágú, beépítetlen terület elnevezé sű ingatlant

1000.- FtJZm áLÍért,4 éves beépítési kötelezettséggel, és

ennek idejére e|idegenítési tila|ommal értékesíti Fuit
Norber és felesége Úrkút, Jókai u.2l2. sz. a|atti

lakósok részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2003- október 25.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil az

alábbi hatát ozatot horta:

5l t2003. tX.6.l o|<Kt határozat

Úrkút Község Önkormány zata Képviselőtesttrlete a

tulajdonában lévő úrkúti 5I7l49 hrsz_u |007 m2

nagys ágú, beépítetlen terület elnevezé sű ingatl ant

1000.- Ftl2m éffért,4 éves beépítési kötelezettséggel' és

ennek idejére elidegenítési tilalommal értékesíti Dr.

Bauer András és felesége Ajka, Mikes K.. 7. sz. alatti

lakósok részéte.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2003. október 25.

A Képvise1őtestület egyhangúlag - 7 igen szavazaÍtal, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi hatétr ozatot hozta:
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52 t2003. tx.6.t o|<Kt határozat

Úrkut Község Önkormány zata Képviselőtestülete a

tulajdonában lévő úrkuti 5I7l50 hrsz-u 1007 m2
nagys ágú, beépítetlen terül et elnevezé síi ingatl ant

1000._ Ft/2márért,4 éves beépítési kötelezettséggel, és

ennek idej ére elidegenítési tilalommal értékesíti Pichler
ZoltánÚit,it, Temétő u.4. és Klein Szabina Úrkút,
Béke u. 10. sz. alatti lakósok részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2003 . október 25.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil_
az alábbi határ ozatot hoúa:

53t2003. tX.6.t Öl<Kt hatír ozat

Úrkút Község Önkormány zata Képviselőtesttilete a

tulajdonában lévő úrlaiti 5t7l51 hrsz-u 1007 m2
nagyságú, beépítetlen terület elnevezésű ingatlant
1000.- Ftl2márért,4 éves beépítési kötelezettséggel, és

ennek idejére elidegenítési tilalommal értékesíti Tenk
Zsuzsanrta Úrkut, Honvéd u. 14. és LeitholdZoltán
Úrkút, Mester u.34. sz. a\atti lakósok részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2003. okÍóber 25.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az

alábbi határ o zatot hoúa:

54 t2003. tX.6.t öl<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zaÍi Képviselőtestiilete a
tulajdonában lévő úrkúti 5I7l52 hrsz-u 1007 m''
nagys ágú, beépítetlen teriilet e lnevezé sű ingatlant
1000.- FtJmZ árért,4 éves beépítési kötelezettséggel és

ennek idejére elidegenítési tilalommal értékesíti Lipp
Zo\ténÚrkút, Petőfi u. 7. és Kovács Andrea Szentgál,
ZaLkaM. tér 32. sz. alatti lakosok részére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2003. október 25.

A Képviselőtestület 5 igen, 2 nem szavazatta| az alábbihatározatothozta:

55t2003. tX.6.t Ót<Kt határozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete a

tulajdonában lévő úrkúti 5I7l53 hrsz-u 1098 m2

nagyságú beépítetlen terület elnevezésii ingatlant
1000.- Ft/m2 árért,4 éves beépítési kötelezettséggel és

ennek idej ére elidegenítési tilalommal értékesíti Farkas
István Úrkrit, Csokonai u. 3. és felesége Farkasné Lipp
Adrienn Úrkut, Tizér u. 3. sz. a\atti lakosok részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2003. október 25.

Interpellácók:

Vassné Balázs Györgyi: Hétvégén, a discok után majdnem az egész falu

szemetes, de főleg a takarékszövetkezet előtti tér és a tornacsarnok körüli rész.

Ez ellen sürgősen tenni kell.

Pichler JÓzsefné : E z így van, mert hétfon aZ aZ első dolguk, hogy a

takarékszövetkezet előtti résrtmeg kell tisztítaniuk a szeméttőI.

Pichler József pol gármester : Szó1 az uzemeltetőnek a tér tisúitása miatt.

Több tárgy nem volt, a polgármester azu\és 20.00 órakor berekesztette.

Kmft.

.-r1t( tlos{o+-' YQ.1a.:
Rostási Mária

jegyzó
Pichler JbzÁef
Polgármester


