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Órai kezdettel megtartott rendkívtili tiléséről.

Jelen vannak : Pfaff Zsolt polgiírmester,

dr.Dőczy Mariann
Imri Zaltán
Mádlné Sas Anikó,
fueger Tibor,
Vassné Balazs Gyorgyi képüselők.
Távolmaradását bej elentetre Klein Zoltánné,Sztics Péter, Tenk Attila
Lisáes Győző képviselők.
:
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Az

:

tiüés helye:

Rostási llldána jegyző

Kozsé$téna- tanácskozo terem.

Megallapitatta,hagy az
tilés hatiírozatképes,mert a Testti{et lo tagiábol ó fió jelen van.
Ezt követően ismertette az tilés napirendjét, melyet a képviselők eryhangulag el-

PfaffZsolt polgánrrester: Köszöntötte

fogadtak.

a megielenteket.
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N A P I R E N D : 1.l Génber:fuénésrabefizetett lakossági hozzÍqáralásról.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.Gézbervhiaásrabefi zetettlakosságibozzájérulásrÓl.
Előadó

:

Ffaff Zsolt polgrírmester

PfaffZsolt polgánrrester: A községben foly'k a génbervhézás. A kivitelezo első
számlájátbenyujtott a abervhár::Ó Bakony gázffi felé, aki kozolte vele, hogy nem
tud fizetni, mivel Úrkut kozség nem utalta át al<ft szám7ájéra a lakossági
befizetést. Engedményezésiokirat alapjánaz Ónkormányzat kÓzvetlenül fizethet a
kivitelezőnek. Amennyiben nem eryenlíti ki a szánrlát,llgy a|<titetező a
munkalatokat abbaharyja, levonul a tertiüefoől.
szerepel a
Az önkorrnányzatelktilonitettszámláján
befizetés.
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millii

forirrt lakossági

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Ba]azs Gvörgyi: KataszEof;ílis lenne, ha a kivitelező levonrrlna a
teriiLletrŐl.

Rostrísi Mária jeryző: Véleményeszerint sok dontési lehetősége az
önkorrnányzaürak nincs. Vagy az engedményezésiokirat alapjána kivitelezőnek
átutalja az osszeget, vagy pedig nem' és akkor - mivel aBakonygán sem tud
frzetni_ |evonulnak a munkatertiLletről. De ha a lakossági befizetésből a kért 15
millió forint kiegyenlitésre kertil, ü9Y is fenna]l annak az esétye,hogy a
későbbiekben nem tud sem az ÓnkonnÍnyzat - igazáből neki nem is kellene - sem
a

BakonygazKfizeüri.

Vassné Ba]azs GyorPyi: Mindenképp ki kell eryenliteni a kivitelező szánlájétt, de
iélő,hogy az eztkövető szÍtnl|ékat'mivel az önkorrnányzat szánnlájinmiír csak 3
milliÓ forint marad, ki fogia kiegyenliteni.

PfaffZsolt polgármester: Mréu:aÍFerenc igyvezető aztnylatkozta telefonon'hory
biÍrmikor vehet felhitelt' és abból gazdálkodhat.
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Vassné Balazs Györgyi: Igazáből nem hisz már Mláz;ár urnak. Feltétlentil fel kell
vermi a kapcsolatot arÖcÁz Rt_vel, hogy a további beruhazáshoz segitséget
nyujtsanak.
Dr. Dóc4y Mariann: Ó is azmellett van, hogy az engedményezés alapjan kertiljon
kegyenlitésre a szálmla a lakossági befizetések terhére. Hiszen abbólkiindulva,
hogy a lakosság1befrzetéseket mér régettkérte a kft, helyzeti elönybe van az
urkuti onkorrnarryzat, mert most közvetlentil fud fizetni, azUrklton elvégzett
munkakért.

Mádlné Sas AnikÓ: Ó is a számlakiegyenlitése mellett van, nehory a kivitelező
levonulj on a munkatertiletről.

Imri Zoltén: o is erye tért az engedmény ezési okirat aLapjin a szánnla
kiegyenlitésével.

A KépviselőtetÍilet egyhangulag - 6 szavazattal.- ellenszavazat nélktil - azalábbi
hatÍrozatot hoáa:

44ll999. NIlÍ.18.Í öl<Kt. sz. határozat
Úrkut kÓzség Ónkormanyzati
Képviselőtestiilete a közsé gben folyÓ
gazbervbánás első szÍm7ájátt' - 15 ol2. 5 oo. Ft az engedményezési okirat alapjan jegy zőkonyv mellékl etét képezi - a lakossági
befizetések terhére kieryenlíti.
.

Felelős: Polgármester
}Jatélrndő azannal

Több turgy nem volt, a polgármester az ülést 2o'oo órakor berekesztette.
kmft.

fu'kÍ
pöl$iírmester
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