
Községi onkormányzat
8409 ijrtrűt, Rákóczi
Számz 3-7 /1994.

K6pvíse1 őte stü1ete
u. 45. Tel.: 3.

JEGYzőt<ötvyv

űyw.űt község önkormán yzata Képvisel őtesiületének
l994. április I3-án 17.00 órakor megtartott rend-

't"Kl_vlLJ.l_ uleser oJ.

"Lz ü1és heIye i Községháza tanácsterem.

Jelen voltak: Pfaff Zso1i polgármester,
Dr.Dóczy l{arianna,

+a
-d'eneI Jozser,
.tr'u]-th J_raszto,
Keller József,
Tróbertné K1ein
ZsebeL'sázy Káro}y

Távo1 nraradtak:

,Seata es
. - 2tKepvr-se I oK.

Sárkány Pálné és Tenk Gyu}aB'Íeger Tibor o

. - ?ra
t{eDvr-se 10K.

Tanácskozási- jgggal részi vgtt: Vértes I'{iklós jegyző,
Onódy RaffaeI I'{SZDP képv.

Pl-aLf-3so1t: Po1gárrnester köszönti a képvise1őket és
vottakat. iiiegállapit ja , hogy az ii}és határozatképes,
képvise1őteÉ üleii tagokbó1 7 jelen van.
I'{egnyitja az ülést, és ismerteti a napírendi pontokat
hívó a1apján.

a meghi-
mivel a

t maat-l.rvc

Napirendi- pon'bok: L./ Az áltaIános iskolai spoItcsarnok meg-

va1ósításáva1 kapcsoIatos megbeszé]-ése.

Eléadó: Pfaf f Zsolt poIgárnrester

2. / Yegyes ügyek.
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A képviselőtestiilet a napirendi pontokat batálozat}:ozatal
me1] őzésével e}fogadta.

1./ i'Íapirendi pont.
Az álta]ános iisko}ai sportcsarnok megvatósításáva1
kapcsolatos megbeszé}és. .

PÍaff ZsoIt: Tájékoztatja a képvise1ótestületet, hogy a

rÉprÉN Épitőiparí Tervező és KivÍieIeáő Kft. levében Íor-
dult a Községi Polgárrrresieri l{ivatalhoz, amelyben sen a

korábban vállaIt határidőve1' sem az előzetesen közöL'c

pénzügyi fedezettel l?em váI]alják a spoItcsarnok megva-

1ósitását. Á leveIet a képvÍse1ők fényrnásolatban kézhez-

kapták. A Íebruár ZI_én e}ki.i}dött megrendelésünkre csak

rnásíél hónappal később válaszoltak, ezzel ísmételien
kellerneilen helyzetbe hozya a képviselőtestületei.
],evelü_k után felvettem a kapcsolatot ve]_ük, és feIajánItam'
hogy vegyenek yészt ezen a testüleii ü}ésen'

Bokros ieei:dőik miatt eIre nem kerÍilheteti sor.
Felkérí Szücs Gáboyt, míni bonyoIitót, hogy mondja el
ezzel kapcsolatos véJ-enényét.

Szücs Gá]]or: Hosszabb ideje kapcsoIatban á11 kiviteLező
cégekkel, de ritkán tapaszta} ílyen eljárást, amit a uÍptÉti

Iifi. tanusíiott. A megrendelés e]lcüldése után sem láttak
munkához, nen ietieL; r,reg senrnit a beruházás elindÍtásáért.
Vél_eménye 4Zl hogy bár a r,ÉprÉx lift. jó és nrinőségi mun-

kát végez más ese'üekben s ?Z önkorrnányzai ajánIaiát nem

lcezelie megfelelően. Javasoljao hogy vonjuk vissza meg-

rende1ésünitet.
Ii.íiuián iíszluáződo'ct 8Zl hogy a lcözponii kö1tségvetésbő1

céItánrogatásként kapott 8 és félmílIió forintot L994-95-ben

lehet felhasznáInil így érdemes és szükséges tendert kiírni'
.rl tender elkészitését válIaljao annyi a kéréseo hogyha az

önkormányzat a tenderlciir'ás mel]_ett dönt, akkor a jövő hé-

ien még egy ü-lést t<el]_ összehivni a pontositásra.
Pályázaií kiírásban a felada'i;ot pontosan meg ke]-1 fogalmaznio

mert a pályázati ajánlatolc egyben e}fogadás esetén - a

szeraőoés alap jái lcépe zik'
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L{ájus elején megjelenhetne a pályázatÍ fe1hivás, május vé-
gén döntés születhetne, ju1ius végén megÍndulhatna a kivi-
telezéso és 1995. áprilisában állhatna a tornacsarnokl
A képvie1őtestüIet a javas1atokat megvÍtatta, és meghozta

az alábbi határozatokai, 7 Ígen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül, egyhangu]ag.

4qn9q&. /Iy.!3-/ okKt. sz. patálozat|

Urkut köz-oég i(épviselőtestülete visszavonja
a LB/L994. /TLz!./ ot<xt. sz. határozatái,
meIyben a r,Ép'rÉit Kft.-t bizza meg az isko-
lai iornacsarnok megva}ósitásáva1.
Felslős: Pfafí Zsolt polgárrnester
Határidő: 1994.április 2a.

59/L994r- /TY.L3- / ökKt. sz. határozat z

Urkut község Orrkormány zaiánalc Képviselőies-
tijlete páLyázaiot htrdet IBx33m küzdőterü
ÍskolaÍ sporicsarnok megva1ósitására.
Á páIyázati kiirás e1lcészitéséve1 a
szombaihelyi DolonÍt Kft-t bizza meg.

A pályázatban szereplő rettétefelc elő-
zetes egBezie'i;ésére 1994. április 25_én

17.0o órakor kerü-l goI.
FgIe1ős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: L99+. rnájus 06.

Az e]-ső napÍrendi ponti;a1 kapcsolatban iovábbi észrevéte1,
javaslat nem vo1t Íg.y a po1gárnes',;eI áttér a vegyes ügyeli

i;árgya1ására.

2. / Yegyes [.i.gYek. .

a./ Csoportbontás az áLtalános Ísko]a első osziáLyában.

Pfaff Zsolt: Tájékoziatja a képvise]-őtestületet, hogy

Áaám Lászlő az urkuii ''Hauser Lajos'' Ál'calános Iskola
igazgatója jelez'ie, hogv a korábban közölt 28 gyermelrke1

szemben csak 23 tanu]ót írattak be aZ isko]-a első osztályába'
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Ennek megfele1ően nem szükséges az eIső osztáIy bontása,
ezéyt kéri a képvÍse1őtestületet, hogy határozatát; ameIy_
ben az első osztáIy bontására 2oo.ooo._Fi;-ot áIlapÍtott
meg vonja vígsza.

A képvÍselőtestüIet a javasIatot megvítatta, és 7 igen
szavazatta!, tartózkodás és ellenszavazat nélküI meg-
hozta az alábbÍ batáyozatot.

5I/I994. /W ,!3. / ottrt . SZ. határo zat z

Urkut község önkormányzatának i{5pvíseLő-
testülete visszavonja a 37/1924. /IÍI.2!./
cltNt . SZ. határozatát.
FeIe1ős: Vértes L{Íklós jeEyző

""*á"'aő: 
azonnal

Az eIhangzoit napírendÍ poniokkal kapcsolatban további
képvÍse1őÍ észrevéteI, índitvány nem voIt így a polgár_
mester az Í.ilés'i; 20.00 órakor berekesztette.
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