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t]rkút Ktizség onkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel. :88/230-003, 88/50 7 -031.
E-m ail j e gy zourkut@vnet. hu
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Számz79-1312016.

JEGYZŐKÖNYv
Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete 2016. december 5-én (hétfőn)
du. 16.10 órai kezdettel megtartott rendkívtili üléséről.

Az ülés helve: Úrkúti Polgármesteri Hivatai - tanácskoző terem.
Jelen vannak:
- Fülöp Zo|tánné polgármester
- Farkas István alpolgármester
_ dr. Dőczy Mariann képviselő
- Pichler Józsefné képviselő
_ Rieger Tibor képviselő
- Stáll Zsolt képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott és megielent
- dr. Puskády Norbert jegyző

:

Távolmaradását előzetesen beielentette:
- Lisztes Győző képviselő
Jelen van továbbá dr.BaIázs Mária háziorvos.

Fülöp Zoltánné polgármester: Koszöntötte azülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 6 tagtra
jelen van' így az ülést 16.1O_kor megnyitotta.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen
szavazattal' - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:
1.) Csokonai

u. 1. sz. alatti szociális

bérlakások víz-ésszennyvizhálőzatának

felújítása
Előterj esztő : polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIREND: Csokonai u. I.sz. alatti szociá]is bérlakások víz-ésszerlnyvízhálőzatának
felújítása

Előterj esztő

:

polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A víz- és szenn1vízháIőzat rendkívül rossz állapotban van. A
pincében van olyan Szakasz, ami úgy van szigete\őszalaggal cisszeragasztva. Emellett jelentős
költséget jelent a fomérő álta| mért fogyasztás, ami nem a lakók vízfogyasztásából ered.
Jelentős ráfbrdítást igényel a felújítás,azonban a szociális bérlakások fenntartása indokolja a
megvalósítást.

Többhozzászólás.

kérdésnem volt.

6 ígen szavazattal, -

A

Képviselő-testület egyhangúlag határozatothozta:

ellenszavazat nélkü1 - az alábbi

Úrkút Közs ég Onkormán y zata Képviselő-testületének
90 l 2016. (XIl.s.) határ ozata
a Csokonai u. l.sz. alatti szociális bérlakások víz-és
szenny
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ajánlatokból a' Special Bauterv ÉpítőmérnökiKft
2.473.267.-Ft+AFA, azaz bruttó 3.I4I.049'-Ft
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ajánlatát fogadja el.

g Önkormány zatának Képvi s e l ő -te stiil ete
u. 1.sz. alatti szociális bérlakások
szenrtyvíz-vezetékrendszerének felt$ításfu a beérkezett
ajanlatokból a lnecial Bauterv Epítőmémöki Kft
1.608.043 .-Ft+AFA, azaz bruttó 2.042.215 .-Ft
ajánlatát fogadja el
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önkormanyzatok
a települési

szociális feladatainak
egyéb támogatása eIőirányzat valamint a gazdasági

tartalék terhére biztosítj a.
4.) A Képviselő-testület fe|hatalmazza Ftilöp Zoltánné
polgármestert az 1) és 2. ) pontban foglalt feladatok
ellátására vonatkozó szerzódés megkotésére.

Felelős: polgarmester
Határidő : szerződéskötésre azonnal
Több tárgy, kérdésés interpelláció nem volt, ezért a polgármester az ülést 16 őra20 perckor
berekesztette.
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