
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.         
                      E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

………………………………..............................................................………………………...

Szám:32-11 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013.  július 31-én             
                (szerdán)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatala (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) – 
tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Farkas István képviselő
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő
                         
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző

Meghívott és nem jelent meg:  Kardos Antalné nemzetiségi önk. elnök
                                                                  
Távolmaradását bejelentette :  Somogyi Imréné alpolgármester, dr. Dóczy Mariann 
képviselő ,Nagy Szabina  képviselő                                                       

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 4 fő jelen van.

Ezt követően ismertette a rendkívüli  ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
– 4  igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:  1) Béke utca végén lévő csapadékvíz elvezető árok felújítása.

                           Előadó: polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.napirend: Béke utca végén (Sikosék előtt)  lévő csapadékvíz elvezető árok 
felújítása.

                     Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A rendkívüli testületi ülésre azért került sor, mert 
sürgető szükség van a Sikosék előtt árokrendszer felújításának befejezésére. 3 db 
árajánlatot kért, melyeket az előterjesztéssel együtt a képviselők részére megküldött.

Farkas István képviselő: A Varga féle ajánlat elfogadását javasolja, mivel az a 
legalacsonyabb.

Fülöp Zoltánné polgármester: Neki is ez a javaslata, és  a vállalkozó szóban azt is 
közölte, hogy augusztus 10-ig  - amennyiben ő kapja meg a munkát –  be is tudja 
fejezni a csapadékvíz elvezető árok megépítését..

A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

                Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2013. (VII.31.) önkormányzati határozata:

                                Csapadékvíz elvezető árok Béke utca végén lévő részének
                                felújítása.  

1.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a becsatolt árajánlatok
alapján  a  Béke  utca  végén  (Sikosék  előtt)  lévő  407  m2  területű
csapadékvíz  elvezető  árok  felújításának  befejező  munkáira  Vargáné
Pálfi  Éva  vállalkozó  (9343  Beled,  Ciráki  u.9.)  bruttó  2.577.214.-  Ft
értékű árajánlatát fogadja, melynek forrását az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

2.) Felhatalmazza  a  polgármestert  a  munka  megrendelésére  és  a
vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Több     tárgy nem volt, a polgármester az ülést 17.40 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                               Rostási Mária

polgármester                                                                      jegyző
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