rÖzsÉa oNfuonprÁr,vzer rppwsrtőrrsratrrr
ÚnxÚr ruiroczt II. 45. TEL: 88n30403.

sz",Ípt: 33-9/2001.

ltevzőrltvYv
rÉszÜtr: Urkut

K<izség Ónkormrányzati Képviselőtest'tiletének 2001. júnios
2l-anlcstitÓrtökon/ de. l 1 .00 órai kezdettel megtartott rendkíviili

tiléséről.

IELEN VÁNNÁK: Pfatr

Zsoltpolgiármester,

Dr. Dóczy Mariann
Klein Zn|tánné,
Kocsó Jtánosné,
Lisáes Clyőző
Vassné Balrázs Gyorgyi képüselők.

rÁrotptenenlísÁT nrlrtrtvrrrrn: Ifrrí ZÁLtán'

Anikó'Rieger Tibor képviselők.

rlxÁQsqozÁst rceeet nÉszr wsz:
4z rJrÉs ruatvn:

Rostási Mána jegyzó,

rcozségháza- tantícskozó terem.

PfaffZsolt pol8ármester: KöszöntÓüe

a megjelenteket és megállapitottzhogy

tilés hatarozatképes, mert a Testtilet 10 tagiából 6

Eá követóen
elfogadott.

Mádlné Sas

fiő

jelen van.

ismertette az rilés napirendjé| melyet a TestÍilet eryhangulag

az

NAPIRBND: 1.l 38l2gal. N

.3Ü.l ÖkKt. sz. határoratmődosítása.

ElőadÓ: Polgármester

Polgiírmestor: Szóbeli előterjesztésében elmondj4 hogy azfltalÍnos iskola és a
napkrá otthonos ÓvÓda vezetékes gáaavalÓ átrátlásq illetve az iskolában a
kozponti ffités felujítrísaa nyflríszárÓk felújítrisamiatt a Meryei Tertiletfejlesztési
Tanácshoz a céljellegu, decenfraliziáIt trámogaÍisa elnyerése érdekében piúyávatot
nyujtott be azonkormiinyzat. A Tan:ícs 200l. Június 14.-i drintésétkövetően aZ
Önkonrrarryzat értesítéstkapott, hogy páilyiaatáta TEKI péúyÍnatirendszerbe
kívrinjrák elbírálni. Ehhez apályinati adatlapok forrás táblájában szereplő
t/e.ot
tisszeget mÓdosítani sztikséges' mert amegpá|yirstttrámogatasi összeg a70
meghaladj4 így az sziikséges, hory a saját erő, mely a CD-be 29 o/avalt,
minimum 30 a/vraa Képviselótestti{et kiegészítse.Ennek erdekében javasolj4
hogy a kÖltségvetésbena Felhalmozasi kiadrások 2. Tételszrám alatt' sÍ!"ÁtánáLs
terhere ?2 e{Ft-at a 6. Tételszám aLá a gázéúiÁlásracsoportosítsa át a Testiilet.
Így megle sz a pályÍnathoz a 30,2 oÁ-os saját erö.
Kérdés.hozzászóliís: Nem hangzott el.

A KépviselőtestÍilet egyhangulag- 6 szavazattal' - ellenszavazat nélktil - azaLÍlfiibi
hatÁrozatathozta.
4ő/200I. /YI.ZI./ ÖkKt

sz hatórozpt

Úrkut Közs,qg onkonrr ényzati Képviselőtestiilete a
Ökrt. sz. hatÍrozatáú az alábbiak
37 D}aI.

^iÍü.l
szerint mÓdosítja:

A35/20al. N .l7.l ÓkKt sz.hatÍrar-at a-b./
pontjában leírt beruhazás teljes bruttó k0ltsége
4.79L000.- Ft. Ebből az Ónkormiányzatnak Saját
erőként bruttó l'447.000'- Ft á11rendelkezésre' a
Ves4prém Meryei Tertiüetfejlesztési Tanácstól
igényelt trirnogatiísi osszeg bruttó 3.344.000.- Ft.

Felelős: polgrámester, jeryző
hatráridő: azonnal
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Több tárry n€ln \plt, a polgármoster az iilés 10.30 órakm berekesdeme.
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