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xÉszÜtr: Úrkut

Község Ónkormanyzati Képviselőtesttiletének 20a2. Május 9.én /csütÖrtökÖrl du. 1 7.00 őrai kezdettel megÉartott rgtdes tiléséről.

IELEN VANNAK: Pfatr

Zsolt polgármester,

Kocsó ZoltÍnné
Klein Zo|tÍnné
Lisáes Győzó
Mádlné Sas Anikó
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

rÁvo twananÁsÁr s z tp t n x ra rr r : nr . D őczy Mariann, knri Zaltátl,
Rieger Tibor képviselők.

raNÁcsxozÁsr loeeal nÉszrursz:

Rostási Mir:ra jegyzó,
2. napirendi pontnal: Toplakné Feith Rozalia ővodavezető,
3. napirendi pontnal: Hullay Gy*la DRv RT Fejér Meryei lgazgatő,
Farkas Istviín Mangrárr Kft tigyvezetaje

az ÚtÉs rrrtrn:

rozségbÍna-tanácskozÓ terem'

PfaffZsolt polgiírmester: KoszöntÖtte a megielenteket és megállapította, ltogy az
ülés hataroza*épes,mert a Testíilet 10 tagiábÓl 6 fő jelen van.
Ezt kovetően ismertette az iilés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangulag
elfogadott.

NAPIREND:

l.l

AKözségi Ónkormiínyz

at 2aa2.

Évikottsegvetésének

módo si&ís a - rende let-tew ezet.

Előadó

2.l

:

Pfaff Zsolt polgármester

Aryermekek védelméről és a gy&lig5ii igazgatás helyi

szabá1y azásríról - rendelet_tervezet.

Előadó: Rostási Mána jegyző

3.l ANapkozi otthorros ovoda működéséről.
Előadó: Toplakné Feith Rozalia

4.lTájékoztatő Úrkut kozség vízellátő és szennyvízeÍvezető tisztttő ktizrniivekről.
Előadó: Hullay Gyula

DRv RT Fejér Meryei lgazgatő

5.1Yegyes tigyek.
a./

Miszori Béla lakásbérleti díj beszámítása iranti kérelrne.

b.l osztrrák partner kapcsolat pénzügyi tárnogatiísa'

/ Tertiüetfej le szté si Tanác shoz benyuj tan do p ály ázatok.
d. / T ámagatási kéreknek.
c.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a.i Jelentés a lejárt hatriridejű testtileti hatátazatok végrehajtásriról.

Előadó: Polgiirmester

PfaffZsolt polgármester alejárthatáridejű testiirleti határozatok végrehajtasaról
az alábbi szÓbeli előterjesztést tette:
Il/20a2. ilY .2./ o|&t sz. batérazat. Az 55naaL /WII.30.i
visszavonásaról szÓló dontést az érdekeltek megkaptak'

Ótrt.

sz. határozat

1312002. lIY.2.l ol&t. sz.hatÍrazat: A gyermekjÓléti és gyermekvédelrni
feladatok e|látásÍről szÓl előterjesaést az érdekelteknek megkiildte Hivatal.
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l4l2002. lIY.2'/ Ól<Kt. sz.batározat: AzÉszak-Balatoni Nagytérségregioniílis
szilardhulladék gazdáúkodási rendszerének megvalósításrárÓl szÓlÓ döntést a

Hivatal megkiildte az érintet1eknek.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtest'Íilet egyharrgulag - 6 szavazaÍtal, _ ellenszavuat nélkiil _ a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

napirend: Községi Ónkormrányzat}aa}. Évit otsegvetésénekmÓdosítása

_

rendelet-tewezet.
ElőadÓ: Polgiírmester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.l

Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A KépüselőtesttiLlet eryhangulag - 6 szavazattal,
rendeletetltazta.
6/2002. /Y.9J

_

ellenszavazatnélktil - az a}ábbi

ÖkKt

sz. rendelet

Úrkut Község onkormány zata 2aa2.
koltségvetésénekmódosítása.

/A rendelet szÓ szerinti szovege a
j egyzőkonyv mellékletétképezi./
2. nanirend:

A gyenrrekek védelméről és a ryámügyt
szabáÍy ozásaról - rendelet_tervezet.

ElőadÓ: Rostási Má'"ia jegyző

/Íiásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík./
Kérdés.hozzászólás:

igazgatás helyi

Ei

a

J

Rostasi Mária jeeyző: SzÓbeli kiegészítéskénelmondja, hogy a reldelet
aktualizalásra szorult, ffileg a rendkívtili gyermekvéóelmi ti{mogatások
érté|útatáraimiatt,eztmár a Szocialis Bizottság is jelezte.

Klein Zoltanné: Jónak tartja, és elfogadásra javaso|ja ateruezetet.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazatnélkiil - az aLábbi
rendeletet hozta:

712002.

/V.9.1OkKt sz. rendelet

A

gyermekek védelméről és a gyrámügyi igazgatás
helyt szabályozásarÓl

/A rendelet szó szerinti szovege

a

jeryzŐkönyv

melléklet étképezl

3. napirend:

A Napkozi otthonos Óvoda műkodéséről.
ElőadÓ: Toplakné Feith Roziúia vezető ÓvÓnő

/Í'ásos előterjesztést a képviselők elöre megkaptak.l
Kérdés-hozzászÓlás:
Toplakrré Feith Roza]ia vezető ÓvÓnő: Jogszabály erejénélfogua akőzétkeztetés
I{ACCP-t el kell végeztetni, aminek következrrrénye azlesz,hogy aagyon sok új
és modern főző edénytkell vásarolni, ami a kiadásokat tetercesen meg fogja
emelni.

PfaffZsolt polgármester: Részletes*ek, megfelelőnek tartja az előterjesztést,
javasolja azt elfogadni.

A Képviselőtestiilete egyhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazatnélkül _ az
alábbihatározatothazta.

1512002.

/V9./ okKt sz hatórozaÍ

Úrkut Kozség onkormrányzati Képüselőtest'tilete a
fenntart ána alatttévő Napközi ot&onos Óvoda
miikodéséről szólÓ előte{esztést elfogadj a.
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polgiírmester
Határidő: folyamatos
Felelő

s:

4. nanirend: TájékoztatÓ urkut kÓzség wzelLátÓ és szennyvízelvezetŐ

koarriívekről.
Előadó: Hullay Gyula

DRv RT Fejér Megyei

-tisztíti

1gazgatő

/Íiásos előterjesztést a képüselŐk előre megkaptrik./

PfaffZsolt polgármester: E napirendi pont megtárgyalásáraazér|keriilt sor, meri

a Mangán

KFT ügyvezetőjs, Farkas Istvan megkereste az onkormiinyzatot annak

tlr gy átban' miként kívírrja megoldarri a bány a bezfr ását követően a kozség
wzellátását. E feladatnak eleget téve, kérte fel az önkorrxányzat hrlajdo:rában
|évő wzi kozrniívek iieemeltetőjét, hogy készítseel előterjesztését.
Kérdés_hozzászÓ}Ís:

Farkas István Mangiín Kft: Az Úrkut feletti 100 m3-es víztartály Zsófiapusáa
vlzellátásátszolgálta?

Ancsin MíhrílyDRV RT: A Zsófiapusztat wzellátást a Kilenchaz f*lotti wztartéily
szalgá|ja. A kérdéses100 m3-es viztarIaly a kozség két részre osztását szolgalta
volna.

Farkas lstván: Az előterjesz:ésben lévő egy-két dologra szere*re va]aszolni.
Az l998-ban, a bánya teriiletéa építettvzvezeték azffi lett régi csÓvekkel
megépítve, mert akkor úgy látszott, hogy abÍnya csak 2002_ig fog tizemelni,
ezérÍ'nem láttiík e1 a vezetéket korrozió védelemmel, mert eddig az időpor:*g
megfelelő lett volna. Mivel abÍxyatovábbra is tizemel, így sztikségesség vált a
vezeték átépítése.Jelen pillanatban úg3r tervezik' hogy ez a vezeték is új
csovekkel lesz megépítve.
AZ 5s0 m3-es medence telitettségétegy község telefonvonalol miiködő szint
jelzőnkeresztiil érzékeltéka Mangán l&-nél a szivatt1ú kezelők. Ez a sztntjelzii
berendezés és a telefon vonal meglribásodott. A telefonvonal trrlajdonjoga nem
volt tisztazo|t, igy alű. a jautást nem fudta elvégezri .Ezmiatt a szivatl5ru kezelő
kcizvetlentil nem volt tisáában az 500 m3_es tartáily telitettségével és a tartályban
vagy a kelleténéltobb' vagy kevesebb vizrnennyiség volt. Ez azt vonta rnarya
után, ha kevesebb víznermyiségvolt' akkor Zsófiapas*t&vrzhlLiny ráIk elő, ha
pedig több, akkor tulfolyón keresztiil a kozség csapadékvízelvezető árkába folyt
aviz. A probléma megoldásiíra a Mangan kft szakcégektől rírajánlatot kért a
szintjelzés megoldásara és aztapolgármesteren keresztiil edxttatta a DRV RT
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Fejé MegyeíIgazgataságéra. Az árajáltlatokra a DRV RT nem reagált, de
időkÖzben a rendekezésre á11Ó telefonvonalon keresztÍil sikeriilt a szintjelzést
megoldani' és a mai napig is ez arendszer megfelelően tieemel.

Úrkut kozség biztonságoswzellátását a banya kiemelten kezeli, friggetlentil attÓl,
hogy eZ nem az ő felradata.
1996-ban egyeztető tarryalások voltak a polgármester, a DRV RT és awnlgyl
hatÓságok bevaaásával, a bányabezárása miaÍ. Ezt kÓvetően a biánya
tanulmanytervet készíttetett a binya bezárása utáni uzszolgáltatás:Ól. Ez a
tarru1mány 20a2-ig szólt, ezértkezdeményezte - a kérdésfontosságara való
tekintettel - awzellátas megoldását abányabezirása után, varyis zaa? után.
Kiemelt feladatnak kell tekinteni a szennyv'íz-tisztítást' és mivel a kozség nagy
részébennincs szennyvízcsatoma, annak megoldását.

kényelmes álláspontra belyezJ<edett, mivel fudott dolog lett, hory a biínya
b ezÍrásénak oka msgszÍint.
El mondja aztís,bogy a szennyvízttsztítő telep rekonstrukciijrira céltámogatást
és a Környezetvédelmi Alapból témogatást kapott az önkarményzat 1996-ban' de
mivel saját erő nem állt rendelkezésre, iw aberuhrlzást nem tudta megvalósítani
és megitélt támogatásokat nem fudta igénybe vexi.
Yassné Balazs GyÓrryi. A banya meddig miikodhet?
Farkas Istvan: optimalis esetben 7_8 évig miiködhet a banya. Persze ez fiigg attÓl
is, hogy a Dunaferrel mi torténik.
Vassrré Balazs Gyorgvi: A DRY előterjesztésében a kozség vízel1átásara harom
va:iációt javasolt. Az onkcr:xÍnyzatpéutig5.i fonásait ismerve megkérdezi, az
előterj esáő melyiket variáciÓt tartja megvalÓsíthatónak?
Ha netián ttj vezetéket kell építenia szolgalmi jogok rendezése véleményeszeri:*
nagy gondot okozna.
A banya avlryételi lehetőséget adja-e?

Farkas István: SzereÍléleszogezrri, hogy a jeler:legi re:rdszer fenntaÍása abtnya
bezénásautiárr nagyoa költséges. Ugyarris a brinyát tovább kellene miikoótetlri.

Hullav Gvula DRV RT: Az előterjesáésében szereplő 3 variáció lehetőség, csak
elvi. A beruhazási koltségek, tizexeltetési koltségek igazétb*l azirj helyzetre nem
ismertek.

A DRV_nél ismernek tanutmanyokat' de azok lagyÜn elvontak, abbÓl költségeket
számítani nem lehet.
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A'ii

célokat szolgal'
A jelenleg miiködő kiemelő rendszer banyászati
ameb mar megfel el az
vízrendszer megvalósításara olyan modoi ke1l találni,
EurÓpai Unió normainak.
pénztigyiteg' De e
AkaÍ a kutfurás , akáÍ aháiőzatkiépítéseléggéhrizos
van, melyre az örkormányzatok
beruhazáshoz többféle pályá*zati.*'rd*"., is
pÍiyáz}taÍ;iak.
3 javaslatot, ezt követően
Javaslata, hogy meg kellene vizsgalni mind
tarrulrnanytervet kell készíttetni'
is meg kell otdani
Mivel a teleptilés 1lagy része nem csatornázatt, eztakérdést
telep
ÍlagJon rovi_cllaon tJítl' nem beszélve a szennyvíztisxitó
rekonstrukciÓjáról.

kellene felallítani' mivel
Vassrré Balázs Györgyi: Ha fontossági sorrendet
kezdené.

Ha ez
Hullay Gyula: Nagyon fontosnak tmtjaa szennyvíái*+'i "'* _TT]itását'
patakba ténylegesen megÍisáitot
a rekonsfukciÓ m"egvan, akkor a Csinger
felújítása illetve kiépítése'
szennyv'iz kertil. Ezt követően a csatorna}rálózat
abinyabezéxásátkövető
E feladatok elvegzese alatt pedig felkell készíilni
.vrzszolgát|tatásra, ami szintén nagy feladat'
pétue,mennyi idő
Klein Zoltanné: Ha történetesen lenne az önkormányzatnak

^I^ftkér,lt*etet.azarÍailletékesek-aterveket.

de azokat az illetékes
Hullay Gyula: Elég ryorsan elkészÍiünek a tervek,
már hosszabb idő'
szakhatóságokkal eagedélyezte*ri is kell, ami
egy talulmánytervet par éwel ezelőtt'
SzabÓ Zoltan: Ajka Ónkormany zatkészített
ha onnan üszik nyílvan ugyanannyi.
ha Ajkara horrik alizet265 millió forint,
kell rendelkeznie'
Véleménye,t ogy úrkutnak önálló vinenőszerrel
tovább szolgáltatni ailzet. Nem ksll
Fúrt kuüil is szÓ lehet, de a banya is tudja
vágatokat igérrybe venni A Csinger
feltétlentil ehhez a mostani megtávő banva
a megrnaradi teniletről kapná a
utani résztni*ásodás miatt le kellene ztlrri,és
Ez nagyon komoly tanulmanyt jelent'
fa1u a vizet. De ezsem probléma mentes.

AjkaÍólÚr*út felé kell' hisz Urkut
Vassné Balazs Gvörgyi: Ví zeme!őrendszer
magasabban fekszik mint Ajka'
felmérésekalpjan egy helyen
I{ullay Gyula: Ajka és Úrkut kÓzott az előzetes
beépiteni'
kel1ene egy áteálő nyomásfokozó berendezést
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lrarom lehetőséget
kiválas::* u kozség
u ne'o* lehetőségből
- 1_^-:__. *-:Á oo+ Iriirvető

Rv RT elöterjesáése
..

5lil'"#TÍ;#'rl'ii&i'T;g*;#;"'-""uségvanegytanulmany,majdaztkövetően
_ - ^lÁ+aáaczfés <zerint a.

r'ffiiffffidl;*'ffiffirésztődril"",iixe7.-1ye1őterjesztésszerinta
vallal és azLtálmagatja.
^

DRY RT ebben u L*káuan

Í*me$latÍrozÓ tanulmanyterv
Hullay Gyula: A község távlati vízellatás
já'rtJ*o"*r. á*gf.t"toen részt vál'alnak' Ez
Ónkormány"ut
az
elkészítésében
a tanulmányterv elkésátését
jelentheti art. ls' ameruryib ef' azolkormányzat
iormában ezt aDRv RT
_
finanszíro*l o"* tooiu l'ogy valamilyen
aZ
t'ogy az összeg ismeretében eITe
megfinan rrko^i.Ehh'" --r"i*.*eg.i
orrilormanyzat felkérése megsztilessen'
PfaffZsoltpolgármester:Aze,1h1ttuzottak{3oja1'ja"aso1jaa
almar'r'aakozség
Képviselöt.*tin.áffi olyanhaíiazatelfogadását,amelytaft
terv elkés ntését'ametyben a
tanuknany
távlati ív ővtzellátásarivonátkozó
dolgozva és a Testiilet felelősséggel
tÍrgyútjavastatok reszletesen ki vannak
rekonstrukciÓjara jelenleg
*".offisztliotetep
u
valagrint
dontést tud hozni,
alkalmasak_e a kivite1ezésre és
rendelkezésre atú tervek -.gvi"*gaását,

6lyÍuatako**éEaragy*#;é""ügyironesokigénybevételére'i1letve

*'ütseg"s_e új tervek elkészítettése'

A Képviselötesttilet egyhanglrl ag -
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szavazatta:,

_

ellensz avazatnélktil az

alibbi

batirozatot hoáa:

I-!5/2aa2. /V,9-/

ÖkKt sz. hatúrozst

A Képviselötesttilet
ZZa aDRv RT Fejér Megyei lgazgzt($át'
a kozség tavlati
".l-#gui
t ory ub,*v abezárÍ*sát kÖvetőea
*éaate'iára vonatkozó tanulmanyterv
segítséget'A
elkészíttetéséheznyírjtson szakmai
felkérést kovetóen a tanulmányterv
a
e'"it .,ésénekkoltsége ismeretében
"n
külon dontést hoz annak
iiep"i--rotestü{et
zását illetöen'
a szennyvírttsúita
r.ár*r* n aÍ1tvatak, hogy

fi nanszíro

l.i

1 99ó-ban
i*i.p ..r.*strukciÓjara vonatkozÓ
ffiEB' hogy
feltilvizsgalt terveket újbit vizsga}ja

évben a
alkalmasak'e azelkövetke ze*dő

tamogatasok
rekonstrr.rkciira és a kiidonböző
megpályazásara'

I
Határidő: A megbízás megadásara a testtileti ülést
követően 15 napon beltil
Tanulmaayterv elkészíttetésére:z0a2'
December 31A tisztítÓ telep terveinek
feltiűvízs g iiatÍra. azonnal
Felelős: polgármester

5. nanirend: YegTes tigYek.
a./

Miszori Béla lakásbérleti díj beszámítása iranti kérelrne'

alatti,
FfaffZsolt polgármester: Miszori Béla Úrkút, Csokonai u. 1' Sz'

fulajdonú bérlakás bérlője. Kérelme| tntézett az
történt felujítási
""k"*'á"y*t'
Önkormany zathoz,me$en utólag kérte, hogy a lakásban
mrurkflatoi. e'tek. számítódjon be a lakbér hátralékába'
hátraléka a mai
A mai napig 69.131._ Ft a lakbérhátra!éka, avizdtj átatanyból a

napig TJ.429.-Ft.
igazán nem
A kérelmébenaztiqz,hogy a felújítási munkalatok mar befej ezőőtek,
lehet tudni, bogy mit veg"étt el a lakáson, számlái nincsenek.
Kérdés.hozászólás'

mikor a
Klein Zoltanné: ő igazénnem érti, hogy mién kér lakbérbesziímítást'
- abérlakását'
bérlő [ próbálj afe\taitaw - uzyag[akfiiggvényében
többi ott lakó
de nincs hátralékuk' íry nem is kérnek ilyen támogatást.

bérletére
Rostási Mária jegvző: Az ide vonatk oző - lakások és helyiségek
goadoskodni a bérlő és
vonatkozo _ 3ográ*ly *. ghatÍrozza hogy miről kÓteles
A kérelmező kérelméhez
miről a bérbeadÓ az aőonep,ir"t bkhatósaga érdekében.
tészta fiirdőszoba
mellékelt ery koltségvetést, melyből kitünik hogy nagyobb
_
nagyobb osszeget'
felujításarul ni.aouc, mosdó, wc beépítésére, fordított
volt-e?
Utilag már nem állapítható fficg, hogy eze'L<re a mrnkálato}ra sztikség
Fontoiabb lett volna, bogy a lakbérhátralékat rctlőezze-

Ft' Miszori Béla és
PfaffZsolt polgármester: Miszori Béla havi lakbére 355o'jó keresetiik van' Javasolja most a
élettarsa is rendszeres munkát végez,aranylag
ha
kérelem elutasításái, felhíYva a bérlők 6g7elmét afiaatényre,
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jogviszony meg is
lakbérháÚalékuk nem keriil renóezésre, úgy a lakásbérleti
szirntethető.

A Képviselőtesfliüet

egyhangut ag -

szavazarta!, e||e*szavazat nélktil - az alábbí
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hatfuozatot hoáa:

A Képviselőtesttilet Miszori Béla Úrkút, Csokonai
u.1.Sz.alattílakoslakbérhatralrkÍsavonatkozi
lakásfeffiításmiattibérbeszámításátelutasítja'
mert utólag nem állapítható meg a felujítas
sztikséges volt_e vagy Sem'
Felelős: polgármester
Hatarido: azonnal
b./ osztrak parhrer kapcsolat pénzÍigyrtámogatása'

PfaffZsolt

hogy
polgárrrre,ster: Szóbeli előterjesztésében elmondja,

ffirs

apiÍ nappal

Iskoláho" kapcsolÓdó _ Hauser napi rendezvények
ezelatttörtént, teleptilés iskolájanak
naryon jÓ[ sikertiltek, jelen voltak az osrtréú<parhrer
igazgatőjajú''ios elejére
vezetői,a tanulók és a sztilők is. A Keutschaki iskola
képviselötestiiletét
meghívta az iskola vezetését,a tanulÓkat és azonkormányzat
ettőlfiiggetlentil
pÍűyinott,
{e
is. Az iskola a partnerkapcsolat ápolásara sikeresen
fedezet nem a]l rendelkezésti'kre'
a 3 napos látogatásho" u t 13., pénziigjri
bérléséhezés abinosításhoz'
Sztikség lenne 150.000- Ft_ra a42 szimélyes busz

AzosszegapénnnaradvanyterhérebiztosíthatÓlenne.
Kérdés.hozzászÓlás:
\J.ZJI6J

r\gvr.'rl-

rY--*-*

lai

_f-

L'

Ú

iskola
l Tolmácsolja a Keutschaki általanos

-

1g*g-rőjfu'^kkoszonetétaszívesfosadt{á1é{'T-.'.o.T:t"_:,::"::"*
kultura]is, mind az
Ausztriába, és szerehé tovább fejleszteni mind a
onkorrrrany zztt szfét ában
-

Kocsó Jarrosné: Amennyib en azösszeg biztosíthati

a pén'zrrra:advany terhére'

javasolja azt megadni.

- az úábbi
A Képviselőtestiilet egyhangul ag - 6 szavazattal. - ellenszavazatnélktil

hatirozatothazta'.
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A Képviselőtesttilet az oszaÍkparÍrerkapcsolat
to.oet'ur.j leszté se cé1j ábÓl

150

_

000

.

_

Ft_ot bizto sít

Iskolai
upeÁrrriu:radvany terhére' a' *ltaltnos

oktatás dologi kiadásaira'
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c./ Területfej

le

sztési Tanácshoz benyujtandÓ pÍúyilujatak'

A

pÍúyinaticélokkozott szerepel az onkormÍnyzati
intéxnények beruhazásai, itt konkrétan
tulajdorrrr e* utupfffiuihoi kapcsolódó
belső
go"aolt, vagyis a ktilső gáwezeték és a
gi[íberuhÍ'Zu''au
iskola
a ),magya;''
ossz kÓltsége 1-44Lj82Ft' Saját
beruhazás
E
kiépítése.
fiitési..rrá."..
kÓzponti
or,"' gbőL 432'534'- Ft'-ot' a beruhazási
erőként a koltségvetésben terve""t,
zatbiztosítani' A kért támogatás:
kÖ1tség 3a %'ÍLtáaju az Ónkormány
1'009'248'-_FT''
1 ^ ll
,^r--!-: .Áop1tlezPtő rendszerek
renrlsze felújítása' melynél a
A másik pÍiyiilíati cél^afelszíni lizelvezető
RakócziésaBékeutcai",upudékuíz:e\vezetoarkokbetonlappalva]óburkolása
szerint 2'333'431Ft' Saját
jÓhet szóba. Ennek összege a csatolt kÓltségvetés
o*r"'gbil roo 0s0'_ Ft-ot a beruhazási
erőként a koltségvetésben terve".o
A kért támogatás:
koltség 3a %-átil'o:" az önkorm Ínyzatbiztosítani'

PfaÍf Zsolt polgármester:

1.633.400.- Ft.

KÉnoÉs-nozzÁszÓlÁs:

KleinZoltanné:Javasolja,mindenlehetóségethaszráljonkiazönkormtnyzat,
renden'úestintae á11Ó forrásokat ki fudjuk
hátha ujbil valamelyik bejön, és a
egészíteni.

AKépviselőtestiiüet6szavazattail,.ellenszavazatnélk.ilaza}ábbihatérozatot
hoúa:

$ftaa2.

/V-9-/

okkt

sz- kaaúrozat

ozza
Úrkut Kozség Ónkorrnanyzata elhatar
lévő oktatási intéznény".t
"tulajdonaban
Iskola l"magyat'' iskolal Úrkut' Rakóczi
Általanos
gitmezeték és központi
,r. +: - utÓlagos ircagazt}
ossz
fiités rendszer megvalÓs íté,sáú,melynek
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FT, ebből az
Ü/rot'
azaz
Ónkormányzat saját erőkér* 3a
bruttó 43?.392.- FT_ot tud biaositani- A
Yeszprém Meg5'ei Tertiletfejlesztési Tanácstól
tÍmagatáskén bruttó 1 -020-582 Ft-ot palyÍn meg'
Az onkorményzata saját erőtaz'í20a2.
Ötrt sz. rendeletében a Felhalm ozásikiadásoknál

kiviteli koltsége brutti l.457

-975

ln]l'l

biztosítja.
b.l azÚrkut RakÓczi és Béke utcában lévő
csapadékvízelvezető rendszer felujítását betonlappal valÓ burkolását - ' melynek össz
kiviteli kÖltsége brusÓ 2.333.431-_ Ft., ebből az
önkormányzat saját erőként bru*i 700-s00'_ Ft_al
rendelkezik' A Yesryrém Meryei
Teriiletfejlesztési Tanácstil tamogatásként
bruttó L.633.43l._ Ft_ot pátlyázmegAz önkonnányzat a saiáú erőt az lna}z- m]' 'l
ot<t<t. sz. rendeletében a Felhalm azási kiadasoknál

biáosítja.

Az önkorm inyzat képviselőtestiilete felhatalmazza
a polgármestert, jegyzőt,

hogy a Veszprém Meryei TerÍiüetfejlesáési
Tanácshoz a TEKI elnyerése érdekében pílyilzatot
nyújtson beFelelŐs: polgármester, jegyző
Hatráridő: azonnal
d./ Trímogatási kérelmek.

PffiZsolt polgiírmester: A BányÍszNyugdíjas Alapszervezet és a Nyugdíjas
rcul tu*ogut'' iránti kérelmet nytjtott be. Javasolja a korábbi éveknek

megfelelően' mindegyik kérelmező részéte15-15.000.- Ft ti{mogatrist biztosítani
a pénzrrraradvany terhére.
Kérdés.hozzásmlas: Nem hangzott el-

A Képviselőtesttllet eryhangulag

-
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szavazatta|, - ellenszavazatnélktil _ az atábbi

batározatot hozta:
20/2002. lY.9.l

okKt

sz-

hatóroz.at

i
if
!

--T-.':-

i

t
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a
Urlrírt Község Ónkormrínyzati Képviselőtesttilet

BányÍszNyugdíjasAlapszervezetreszÉre15.000.-

Ft.,aNvogo*-Klubrészére15.000..Ft.egyszeri
támogatast allapít meg _ firyelemmel az
Önkormanyzat IDaaZ' m]l'l okKt' sz'
rendeletére _ a pénmraradvany terhére'

Felelős: polgármester' jeryző
Hatríridő: azonnal

Több tÍrgynem volt'

a polgrírmester az iilést 20.00 órakor berekesztette'

kmft.

Qocü''*\,.-.--

T,-t
Zsolt
iírmester

Rosttisi Mária

ffi

lrxÚr

jewrő

