
KjI; é g i Ö n k o rm ány zat K épv i s e I őt e s t iil eÍe
[!Urkút, Rdkóczi u. 45. 388/507-031.
Szdm: 19-9/2004.

Jegvzőkönvv

Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatKépviselőtestütete 2OO4. augusztus 9.-én
lhétfőn/ du. 17.00 őrai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal_tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

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

Távolmaradását beielentette: Mádlné Sas Anikó képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Karisztl Jánosné óvoda vezetője,
Cziráky Károlyné iskola igazgatőja.

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és
megállapította, hogy azúléshatározatképes, mert a Testület 10 tagjából9 ro
jelen van.

Eá követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangúlag_9
szav azattal, - e 1 lens zav azat né lkül - e 1 fo gadott.

Napirend: 1.) Közös helyi hulladé'kgazdálkodási terv.

Előadó: polgármester
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2.) Hauser Lajos Általá''os Iskola Pedagógiai Programja és

Minő s é gi r ány ítási Pro gramj a.

Előadó: polgármester

3.) Napközi otthonos Óvoda Nevelési Programja és

Minőségirányítási Programj a.

Előadó: polgármester

4.) Vegyes ügyek.

a.) 0I4Il4 és a370 hrsz-u önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok szolgalmi j oggal való megterhelése.

b.) Háuser Lajos Á1tu1*o.1'totu és a Napközi otthonos Óvoda
adő számának me g szünteté s e.

c.) Polgármester jutalmának megállap ítása.
d. ) Úrkút medence szintátvitel irányítástechnikai kivitelezésére

vonatkoző árajánIat.
e.) Napközi otthonos Óvoda ,,tégi" épületének felújítása.
f.) Közösségi színtér _ tornacsarnok - felújításárapályázat.

Napirend tárgyalása előtt:

a. ) J e lenté s a l ej án haúridqu te stül eti hatátr ozatok vé greh ajtásár őI.

Előadó: Polgármester

Pichler József pol gármester: a \eját határidej ű testületi hatátozatok
végrehajtásáról az alábbi szóbeli előterjesztést tette:

2 I l 20 O 4 . N .28 . l ÖL<Kt határ ozat: Az önkorm any zat tulaj donáb an Iév ő 4 I 8 l I 4

hrsz_u ingatlan elidegenítéséről szóló adás-vételi szerződés azértnem került
aÍáírásra, mert időkoiben Czékus István Úrkút, Május I tér 12 szám alxti lakós
véte li szándékától vi sszaál lt, í gy j avasolj a kérelmének me gfe lelő en vételi
szándékát törö lni e hatát ozatból.

Kérdés. hozzászólás : N em hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _

az alábbi határ ozatot hozta:
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3 4 t 200 4, NIII.9 . l ol<Kt határ ozat

A Képviselőtesttilet Czékus István Úrkút, Május 1 tér
12. sz. alatti lakós kérelmének megfelelően, a21l2004.
N .28 . l Ötrt határozatban a 4 I 8 l I 4 hr sz-u ingatlan
vevői köZültörli.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

22 l 20 O 4 . N .28 . l Ö\<Kt hxár ozat: Az önkorm ány zat tul aj donáb an l évő C sokonai
u. 1. sz. épületben üresen á11ó bérlakás bérlőjéülkinevezettTőthHavaska Ajkai
lakossal a bérleti szerződést megkötésre került.

23l2OO4. N.28.l ÖI<Kthatérozx: Nagy Viktória az I sz. szavazókrir póttagja a

polgármester előtt esküt tett.

24 l 200 4 . N .28 . l ÖI<Kt határozat: A Képviselőtesttilet által elhat ározott
külterületi ingatlanvásárIás megtörtént, a020142 és a020144 hrsz-u közteriilet
elnevezésű ingatlan az önkorm ány zat tulaj donába került.

2 5 -2 6 l 20 0 4 . N .28 . l ÖL<Kt határ ozat: Az önkormány zat kozalka|mazottai és

körtiszrv is el ő i r észér e a c éItartal ékb a hely ezett b érfej 1 e s zté s fe 1 o 1 dást követő en,
j utal omké nt kifizetésre került.

2712004. N.28.l ÖI<Kthatározat: Cziráil<y Károlyné iskola igazgatő a

kineve zé srő 1 szó 1 ó határ ozaÍ kivonatát me gkapta.

29l20O4. NI.I4./ ÖI&thatározat: AzAdy utca végének 60 m-es szakasza3l3
e/Tt értékben felújításra az összeg pedig kiÍizetésre kertilt.

3 I l 200 4 . NI.\ 4 . l Öl<Kt határozx: A településrendezési tervre a páIy ázat a

Terül etfej 1 e sáé s i Tanác sho z b enY(itásra kerül t, azonb an a p áúy áuat nem l ett

sikeres, mert e céltámogatására a TanácsnáI már nem volt pénntgyi keret.

33l2O04. NII.7.l ÖLKthaténozat Atöbbcélú kistérségi társulás létrehozásáról
szóló dokumentumok - sZMsZ, alapítő okirat, társulási megállapodás _ a
határozhatnakmegfelelőenaláirásrakerültek.

Kér dés. hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen, - ellenszavazatné|I*ll_ a Jelentést

elfogadta.



NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.napirend:KözöshelyihulladékgazdáLkodásiterv.

Előadó : Pichler József polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'l

Kérdés. hozzászó\ás:

Pichler Józsefné: Áttanulmány ozva. az anyagot arra a megállapitásrajutott'

hogy a felsorolt *r.ptire'"t t6an Úrkut, Ájfu és Devecser után a legnagyobb' a

többi jóval kisebb, de Ajka és Devecser varosban több hulladékgytijtő sziget lett

kijelölve. Úrkúton viszont csak egy'

Vassné Balázs Györgyi: Legiobban az aggasúja, hogy a hulladék gyűjtő sziget

* t xt ii vízbázíst meg fogj a zav ami

Rieger Tibor: Őt vis"o nt azzavarja, ahogy az e\őterjeszt9s is írja' hogy a

i.g,öbb 
"l.pülésen, 

így Úrkuton sincs megoldva a folyékony

hulladékg azdálkodás, vagyis a szennyv íz ekezetésben lát gondot' Ezenkívül

sokkaltöbbet fizetnekiőt a lakók, átimet nincs szetlnyvízcsatorna, csak

szenrryvíztároló.

Kocsó Jánosné: A hulladékgyűjtő sziget biztos logy nemzavarbe avízbázisba'

mert az e|őterjesztés alapjána hu1ladéLgÉjtő szigeten gyiijtött hulladékot egy

speciális ro m:-es, uetb valaszfal1al e1iátott görgős konténerbe kel1majd

gyo; t"'ri, az p ed\g a v ízbáz\st' nem fo gi a v eszéIy eztetni'

Pichler József: A szewtyv ízcsatorna tew ező munkálatai elkezdődtek, reméli

belátható időn belül a községben a csatománás is megkezdődhet' és akkor nem

lesz ilyen gond.
AmagurészétőIjavasoljaaze\őterjesztéselfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúIag_9 igen szavazafral, _ ellenszavazatnélkül _

az a\ábbí határ ozatot hoúa"
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3 5 t 200 4. NlIl.g . l Öl<Kt natár ozat

Úrkrit település Önkorm ányzatának Képviselő-
testülete megtár$lalta a Blautech Humán és
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. által
készített Ajka és Ajka környéki települések
tervezési területére készített KoZoS HELYI
HULIÁDÉrcezoÁrKoDÁSI tervet. A testület
a közös tenrdokumentációban foglaltakkal
g.gyetért és felhatalmazza a gesztor Ajka város
onkormányzatát, hogy a közös tervet az
illetékes Környezetvédelmi
Felügyelőségnek továbbítsa.
Határidőz azonnal
Felelős: polgármester

Áz önko rmányzat Képviselő-testülete a terv 7. 3
fejezetében megfogalmazott feladatok
végrehajtását elrendeli azzal, hogy azok
felülvizsgálatára kétévenként kerüljön sor. első
felülvizsgálat határidej e: zo o6. auguszfus 16.
Határidőz 2006. augusztus 15.

Felelős: polgármester

s. A Képviselő-testtilet hozzájáru| ahhoz, hogy
gesztor Ajka város onkormányzata a
pályázati kiírást követően _ közös pá|yázatot
nyújtson be a tervkészítési együttműködésre
vonatkozóan, az elkészült terv birtokában.
Felhatalmazza a polgármestert a páilyázatta|
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
Határidő z azowtal
Felelős: polgármester

2.napirend: Hauser Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja és Minőség-
irányítási Programja.

Előadó: Pichler József polgiírmester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

1.

2.



Kérdés,hozzászőIás:

Kökönyei Edit: A szaké*ó\véleményben többször. előfordu\t aza mondatkezdet,

ffiűLk....Aszakértaun.hiszi,hitte,hogy1aikusokkészítika
reáágógiai ?s a Minőségirányítási programokat?.

orur"nefi, hogy a rzak{rtőuégr. Éirtí,ami kötelező, arranem lehet pénzt kémi

a szülőtől. /8.o1d./

Cziráky Károlyné isk. igazgató: Amit a képviselők megkaptak ) aZ a szakértői

vélemény a|apján átdo|gozott anyag. A szakértői véleményben volt olyan is,

amivel abszolút nem értett egyet a N=evelőtestület, ettől fiiggetlenül átdolgozták.

Az Alkalmazotti közösség nevetségesnek tartotta a szakértő által javasolt

Jotgozók értékelési_ és osztönző rendizerénekkidolgozását.Ertnem készítették

e1.

Elmondja aú is, hogy három tanterv szerint fognak haladni, mindegyik

szakértefi.

Vassné Balázs Györgyi: Véleménye szerint ne_m dolgozták ki megfelelően a

szakértó\,,et"rrreifrá-is kifogásoít u n.* kötelező tanőrák óratervét, valamint

az őraszátmtáb?ázxot Sem készítették el több évre és az évfolyamoknak

megfe1e1ően.

Cziráky Károlyné isk. ig.: Az érvényes jogszabályok szerint készítették eÍ az

óratervet e. ngy.l.*b" *tték a szakértőIvé1eményt is.

A közoktatási törvény alapj án a nemzetiségi okÍatást folytató iskoláknak a

kötelező tanórai foglaíkoza'ór. időtartamát az 1_4 évfolyamon t0 %'kal növelni

kellett.

Vassné Balázs Györgyi: A heti mateknak 3 őránakkell lennie, itt heti 4 óra' Ki

fedezi a Plussz matekot.

Cziráky Károlyné isk. ig. A pedagógus kötelező őraszáma heti 24 őra' eú" a

fenntartónak kell fedeznie.

VassnéBalázsGyörgyi:MiaváLaszthatőtantÍttgy?

Cziraky Károlyné: A felzánkoztató oktatas'

Pichler József polgármester: A maga részérőI a programokat el.tudja fogadni,

azokatur"uké#fr á"r*.'yáapjánátdo\gozvamegfelelőnektartja'



7

A Képviselőtestület egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _

az a\ábbi hatétr ozatot hozta:

3 6 t 200 4. N|I1.9 . t ol<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestiilete a

fenntartásábanműködő
a Hauser Lajos Áltulános Iskola Pedagógia programját

és Minősé girányítási programj át jőváhagyja'

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4. napirend: N apkőzíotthonos Óvoda Nevelési Programja és Minőség_

irányítási programja.

E'lőadó: Pichler József polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés.hozzászőIás:

Vassné Balázs Györgyi: Az óvodának könnyebb volt a he|yzete, mert a

programja 3 évet ölel fel, mig az iskoláé 8 évet'

Az ővodaNevelési programjá és a Minőségiranyítási programja is nagyon jó,

mert konkrétumokai tarta\maz, ezértis áttekinthető, jól követhető.

Kérdésként teszi fel, hogy mérések csak a nagy csoportban történnek? Mert ha

igen, eZ nagyonkésői időpont.

Karisztl Jánosné óvodavezető: A kiscsoporttól folyamatosan történik a mérés, és

feljegyzést erről minden óvónő készít.

Vassné Balázs Györgyi: A programokat elfogadásra javasolja, de előtte még

@gyeh?t, hogy az eszközlista plussrként szerepel, ami

plussz költségvetési pénzt is jelent.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélktil_

az alábbi határ ozatot hoúa:

37 t2004. NII|.9, t o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete a

fenntartásában működő
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Napközi otthonos Óvoda Nevelési programját és
Minőségi rány ítási programj át jőv áhagyja.

Felelős: polgármester
Határidó: folyamatos

5. napirend: Vegyes ügyek.

a.l A0I4I|4 és a370 hrsz_u önkormányzatitulajdonban lévő ingatlanok szol_
galmi joggal történő megterhelése.

Előadó : Pichler József polgármester

Pichler József: A Vodafone megkereste az önkormányzaÍot, hogy a torony
sportpályáratelepítése érdekében, a sportpálya mellett hűzódő önkormányzati
utakra a b eterj e s ztett térképkivonaton j e 1 ö lt szakaszr a s zo l g almi j o got
jegyezhessenek be. Kéri a Testiilet hozzájárulását.

Kérdés"hozzászőIás;

Rostási Mária jegyző: Az önkormányzattulajdonát képező kül- belterületi utakat
bárkihasználhat1a.AzállampolgárokáItalhasznáItútravéleményeszerint
útszolgalmi jogot, vagy át1érásijogot kérni értelmetlen dolog.

Kökönyei Edit: Egyetért a jegyzőve|,iltra út szolgalmi jogot kérni butaság,
mivel úgyis e célra hasznáIja mindenki.

Pichler József polgármester: Amennyiben nem kapják megaz önkormányzat
hozzájáruláséÍ.,rgy a Vodafone nem fog a jobb térerőre érdekében tomyot
építeni.

Kökönyei Edit: A Testületnekaz önkormányzat érdekeit kellene szem előtt
tartani, és nem más cégekét. Meg kell mondari a Vodafonnak, hogy nem
terhelhetik meg szolgalmi joggal azutat, mert aztmindenki hasznáIhatja.

A Képviselőtestület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbihatátrozatothozta:

38 l 200 4. NIII.9 . / ol<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormá nyzatKépviselőtestülete
hozzájánllását adja ahhoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő
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a.l 370 hrsz_u ingatlanon lsajárthasnáIatutfi/ 75 fm_es
hosszban, 5 m-es szélességben

b.l a0l41l4lvsz-u ingatlanon /külterüIetiilt/ 7 fm_es
hosszban és 5 m-es szélességben

bekötőtft hasnÁlatacéIjábőltlt-átjárásiszolgalmi
jogot bizosít a Vodafone MagyarországMobil
Távközlési Rt részére mindaddi g, amíg az
önkormányzat és a Vodafone közötti2004. április hó
23. napján kötött Bérleti szeruődés érvényes.

Felelős: polgármester
Hatátridő :200 4. augusztus 2 5 .

b./ Hauser Lajos Általános Iskola és a Napközi otthonos Óvod a adőszámának
megszüntetése.

Előadó: Pichler József polgármester

Pichler József szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy mivel a két intézmény
nem öná11ő, ezért adőszámra nincs szükségük, mivel az önkormányzatét
használjákktilönben is. Meg kell szüntetni.

Kérdés' hozzászólás:

Lipp Józsefné: Tudomása szerint az ővodapáIyazatain az adőszámáthasznáIta.

Rostási Mária jegyző: Mind az iskola, mind az ővodaaz önkormányzat
adőszátmáthasznáIta,hasznáIjaapályáaatokon.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, _ ellenszavazatnélkül _
az alábbi határ ozatot bozta:

39 12004. NIII.9.I ÓlrKt hatfu ozat

Úrkút Közs ég Önkorman y zat Képvi s előte stülete a
fenntartásaalattműködőközoktxásiintézrrények
adőszámát 200 4 . augusztus 1 5 . napj ától megszünteti :

,,Hauser Lajos'' Általános Iskola Úrkút, Rákóczi u.45.
adőszátma: 1687 7 7 5 1 _ 1 - 1 9
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Napközi otthonos Óvoda Úrkút' Mester u' 2'

adőszáma: I 687 7 7 44-I -I9

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert' hogy a

Veszprém ú.gy.i APEH_ho z a megsnjntetésről szóló

adatlaPot kiildje meg'

Felelős: polgármester
Határidő: azotvtal

c./ Polgármester jutalmának megállap ítása'

Etőadó:VassnéBalázsGyörgyiadhocbizottságelnök

Vassné Balázs Györgyi: Szóbe-li előterjesztésében elmondja,hogy az

önkormányrutkffirire1őiésközalÉahazotta\jutalombarészesültek'
Az önkorm ényzatpolgármestere részére is javasolmegállapítani.250'000'_ Ft'

jutalmat. Mivel;"i..rrJg juta|omként 200.0óo .- rt á11 rendelkezésre, ahíényző

összeget javasolja u rrő^etyi juttatásoknál a polgármesteri költségtérítés terhére

megállapítani.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület 8 igen szavazatta:,1taÍtőzkodással az alább\hatánozatot

hozta;

40 t200 4. NlLI.9.t o|<Kt határ ozat

A Képvi s előtestirlet P ichler József pol gárme ster

részéie250.000.- Ft egyszeri jutalmat állapít ffi€g,

melynek ahlányző solóoo.- Ft fedezetét azIgazgatásí

szakfelad aton i személyi juttatások' polgármesteri

költségtérítése terhére kell elszámolni'

Felelős: jegyzó
Határidő: azonnal

d./ Úrkúti medence sz\ntátv\te]hányítástechnikai kivitelezésére vonatkozó

átajinlat.

Előadó: polgármester
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/Írásos telőterjesilést és az áraján\atokat aképviselők előre megkapták./

K&dés.hozzászőIás:

Vassné Balázs Györgyi: A Márkósoft által leadottárajánlatban 3 különboző ér

szerepel. Mi a tartalmi ktilönbség.

Lisztest Gvőző: A 3 árközúI az e\ső az önkormányzat számára a megfelelő.

Igaz,hogy ez a drágább, de műszakilag a legjobb megoldás'

E1mondja, hogy a Mangán kft a saját terulennvégzi el a feli$ítást, az

önkormányzatnakmint tulajdonosnak a medencétőlkellbiztosítani a felújítást'

ami 500 elFt + áfa költséget jelent.

Amennyiben eza jelzőkészij\ékkiépítésre kerül, úgy pontosan mérhető abánya
áItaI szo\gáItatottvíz, de a legfontosabb, hogy ha gond van, pl. Zsófiapusztára

kevesebb v íz megy, v agy egy áIta\án nem megy a v íz, űgy a jelzőberendezés

azonna1 je\ez,és íem fordulhat elő olyan, hogy teljesen kiüriil a medence, mint

ahogy az akorábbi időszakban volt.

Imri Zo\tán: Mennyi lesz amegtakarítás ezlxán a falunak , avízfogyasztásnáI.

Lisztes Győző: A plussz vizet abányaftzette és fizeti enltán is. A lakosságnak a

,irar1u^ágasabb esetleg azérI,mert a faluban még vannak régi vezetékek, és

így arra nem ftzet senki.

Pichler Józsefné: Mi \esz afedezete az 500 e/Ft + áfá-nak'

Rostási Mária jegyző: A szewtyvízcsatornára tervezeff. összeg szolgálhat

f.d.".tül, -i"át jóte''leg nincs semmi más plusszbevéte\e az önkormányzatnak,

és a gazdasági tartalékban sincs már ekkora összeg.

Ehóndja azonban a*.is,takarékosan kell gazdáIkodni, hogy a

szennyvízcsatoménáshozasajáterőapáIyázatokelkészítésekormeglegyen.

A Képvise}őtestület egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélktil_
az alábbi hatélr ozatot hozta:

41 t 2000 4. NIII..9, t o|<Kt Határ ozat

A Képviselőtestület elfogadj a aMátrkősoft áItaI az

úrkúti' me dence s zintátvit e| ir ány ítástechnikai
kivite 1 e zé s ére adott aj án\atáb an szerep 1 ő I . v áltozatát,

1 . 4 1 8. 000. - Ft+áfa árr aI, melyből az önkorm ányzat

500.000.- Ft + áfa kiviteli költséget az önkormányzat
2OO 4. évi költségvetésének céltartalékából a szennyv íz
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f./Közösségiszintér_tornacsamok_felújításárapályánat.

Előadó: jegyző

Rostási Mária jegyző: A Nemzeti közművelődési és könyvtár\há|őzatfejlesztés

támogatásanak .ffi"*e re páIyázni lehet. Két kategória v_an megielölve a

páIyénatir<iírásbaí. Az A.li<ti"-tirr.tődési intézmények' közösségi színterek

kia'akítása felújítas a, aB.lKönyvtár i szolgáItatás végzésére alkalmas helyiségek

kialakítása, nyilvános könywárak ielúj ítáJa'+ P /lenne a legmegfelelőbb az

önkormány zatnak,mivel a nyilvános ktinyvtar heti 20 órénáijóval kevesebbet

ideig tart nyitva, .uuot kiesett, ezért az A".la közössé gí színtér kialakításara lehet

páIyázni,u-i ,"irrá nagyon fontos. Az önkorm ényiatmive1 nem rendelkezik a

közs é g ku|turháií, 
"r{Áközműv 

e 1 ő dé srő 1 s zó 1ó iendel etéb en kö zö s s é gi

színtérként a tornacsarnokot jelöl* 
'".g, 

és eztis használja a község kulturális

rendezvényekre. Az önkorm ányzatnak"ápáIyázanál 10 % saJát erőt kel1

biztosítani. Mivel aianzdőtéren a;;;k.,á, inézőtéren a műanyagpadló szorul

fe1uj ításra, uuru-i'i.gy rrugy teljlsítményű takar rtőgep, és egy hangosító

berendezér.. ,ru.r_r'tirlre g,ű ári1tn1atok alapjan 2'700'000 a felujítás'

berubázásteljes költsége, így a I'o % saját eiő apénzmatadvány terhére

biztosítható.

Kérdés^hozzászőLás:

Lipp Józsefiré: Javasolja apályázatbeadását, foleg a hangosító berendezéste

lenne naw szükség.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 szavazattal, _ ellenszavazatnélkül_ az

al ábbi határ ozatot hoúa"

43 t 200 4. NI1l.9 . t Ö|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestül't' u

sáizso+ ttv .ts.t Korm. róndelet XXIII' Nemzeti

["r,".ai' Örtikség Minisztérium fej ezet : Nemzeti

tti'Áti'u.1ődésiéstonyvtáriháIőzatfejlesztés
it^o g^tas ainak e lny eré s e érdekéb en' az önkorm ány zat

turujíonauan lévő tornacsarnok, mint közösségi színtér

i'tiiia,drapá|yázatotnyújtbeaKözép_Dunantúli
"n" gr""ai s n ó3 tesztési Tanác shoz' A p á|y ánatban
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megielölt cél teljes költsége 2.700.000.- Ft, melyből a

kötelező önrész 270.000._ Ft, amit az önkormányzata
2oO 4 . évi kiilts é gveté s ébe n a pénz;rtaradvárrya terhére

biaosít.

A Képviselőtestület felhatalm^7'za apolgtírmestert és a

iegyiőt,hogy apályázatotkészítse el, és nyújtsa be'

Felelős : polgármester, j egyző
Határidő: 2004. augusztus 31.

Több tárwnem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

Kmft.

Qdrurr
Pichler {ozs{f
Po1gármestef

Q..t-.J.^..--
Rostási Maria

jegyző


