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KOZSEGI ONKORMANY ZAT KEPVISELOTESTULETE
U R K U T, Rakóczi u. 45. Tel.: 23o-oo3.
Szám:l4-9/l999.
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Késztilt: Urkrit Község Önkormányzati Képviselőtesttiletének l999.augusztus 9.én lhétfőnÍ du. 1ó.oo órai kezdettel megÍartott rendkívÍili tilésérŐl.
Jelen vannak Pfaff Zsolt polgárrrrester,

'

I*r, Zoltin
Klein ZoltánrÉ,
Lisztes Győző,
Rieger Tibor,
Szücs Péter képviselők.

Távolmarad:ísát bejelentette:Dr' Dóc4l Mariann, Mádlné Sas Anikó, Tenk Attila
Vassné BaLárs Gyorgyi képviselők.

T
Az

:

tiüés helye:

Rosüísi Mána jegyzo

Kozsé$tára - tanácskoző terem.

Megállapitotta,hogy az
iirlés hatarozatképes,mert a Test[ilet lo tagiából6 fő jelen van.
Ezt követően ismertette azvlésnapirendjét,melyet a képviselők egyhangulag el-

PfaffZsolt polgárrnester: KÓszöntötte

fogadtak.

a megielenteket.
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N Á P I R E N D: 1.l Védőnői szolgalat szÍmitógépes páIyéuat.
Előadó: trfaÍf Zsolt polgármester
2.

l Gá"kőnnü beruh éuás a kÓzségben.
Előadó: Pfaff Zsolt polgárrnester

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
1.

NAPIREND. Védőnői szo\gálat szémitőgépes páilyiaata.
Előadó: Polgármester

PfaffZsolt polgármester: SzÓbeli előte{esztésében előadta, hogy a Népjóléti
ázatot irt ki, a védőnői szolgáiat alapfelszereltsé gének
@

biztositása érdekeben, számitógépek beszerzésére. Az önkormiínyzabrak a loo
ezer forintos saját erőt kellbiztositani, melyet apénnnaradvany terhére ellehet
számolni.
Kérdés.hozzászólás:
fueger Tibor: Amennyrb en azönkorrrrarryzat tudja bixositani a
ury maximalisan mellette van.

A Képviselőtesttilet eryhanpl

loo

ezer forintot,

ag 16 szavazaltaL,- elLenszavazat nélktiV az alábbí

batározatotbozta:

42l|999. NlII.9.l ől<Kt. sz. határazat
Úrkut KÖzség Önkormanyz atal999 költségvetésében az 1998._ évi

Éi

pénmtaradvánry terhére loo. ooo. _ Ft-ot
biztosit a Körzeti Védőnói Szolgálat
mtikodési feltételeinek javitasa cimti
p áiy ázatr a, szitmrti gép b eszer zé se c élj ából.

Felelős : polgárrne ster jegyző
Hataridő: augusztus 15.

2. naplrend: Gárkanwiberuhazás a községben'
Elöadó

:

Pfaff Zsolt polgármester

PfaffZsolt polgármester: Szóbeli előte{esztésében elmondja, hogy aBakonygán
rn'e*exbju u gazdaság' tarsaságokrÓl szó1ó tv alapj an megkereste
tinkorrnáynaníat,hogyirásbeliszavazásatapjannyilvanitsonvéleményta
RT és Erdei Imre
trársaságoiérintő tisyben' A Bakony génlr&sen az ERFoREX
mivel
tagok táuusegi tulfrdont szereztek.É, ukrsaság szempontj ábőlbátsányos,
volt jelen és a
az ERF6REX Rt i eárberuhazási programban fővállalkozÓként
hogy a
Tarsaság és azBnronpx Rt között eLszámolási ütak miatt váxhatő,
.Ezért az
kozgyülés ihatÍrozatok megsz avazásakar ellenérdekü felként viselkedik
MrÍlzáÍFerenc a
lenne .i Ó, ha az emlitett két tag iu:let észétmás szere ru:ré meg'
Bakonygaz ló tigyve zető igűatőjamagénszemélyként hajlandó aziaz|etészeket

ez

*.gvasa'olni. Az_érintett önkormányzatokaugusztus ll.-én Veszprémgalsán
társaság
ugiben megbeszélést tartottak és ugy döntÖttek, hogy az sem váűnaa
megallapodásban
ei6nyére, iaMáruu Ferenc vallna tómsegi fi1lajdono ssá. Ezert
a
rögzitették,hogy 3 önkorrrrányzat, kÓzotttik Úrkut község Ónkonrrányzatais'
garaasag'tarsaságokról szóló tv alapjÍna 9.l7o.ooo._ Ft értékiiin|etrésne
elővásarlási

j

ogot jelent be.

Kérdés.hozzaszólás:
zat
Vassné B alaz s Gyorgyr : Az wLeE ész megv ásÍrlásár a az ö*armLiny
rendelkezik szabad pétueszkozökkel?
veszprémgalsai megbeszélésen az
o*"'-a"v*t"t .' a rÖcÁz'RT megallapodást kotottek aról, hogy az
hogy
iizfetrészmegvásarlástútoz aKogánpérr:lig,|r segitséget nÉjtés vállalja'
tőlünk az iizfet észt megsásarolj a.

Pfaff Zsolt poleármester: Az augusáus

ll. _i

'
alábbi
A Képüselőtesttilet eryhangul ag - 6 szavazattal,- ellenszavazatnélkÍil az
határozatothozta'.

Úrkut Telepiilési Önkorm ányzat
Képviselőtestíilete mirrt a Bakonygaz Kft
tagSa,az ERFOREX RT tag, Erdei Imre tag
ésMiuár Ferenc devecseri lakos közott

- \létrejott vételi ajámlatismgetében a vételi
ajanlatban tett feltételekkel az ERFOREX Rt
9.o7o.oo.- Ft, Erdei bnre magánszemély
loo.ooo.- FT értékiitizletrészére vételi
szandékot jelent be, illetve elővrísrírlási
jogával élni kivan.

1.

Utasitja a polgrármestert, bory a
képüselötestiilet do*téseröl a kft ügyvezető
igazgatőjáÉ értesitse .

Felelős : polgiírmester
Határidő: azowal

Több tÍrsynem volt, a polgrírmester az tilést 17.oo órakor berekeszette.
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