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'^ /Községi Önkormá nyzat Képviselőtestülete

Úrkút, RákóczÍ u. 45. Tel.: 88/507-031.
Szám: 23-1l'12003.

JEGYZOKONYV

Készült: Úrkút Község Önkormrányzati Képviselőtestiilete 2003. december 1.-én lhétfőn/

Du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak Pichler József polgiírmester

ImriZoLtán,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor,
Vassné Baláns Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette: Kökönyei Edit képvisető.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Maria jegyzo,
|-2.l napfuendi pont targyalásráná|: Cziráky Karolyné iskola igazgatőja és KarisztlJánosné mb.

óvodavezető.

Pichler József polgiírmester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés

hatÍrozatképes, mert a Testiilet 10 tagiából 9 fo jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangúlag _ 9 igen

szavazattal-ellenszavazatnélktil_elfogadott.

NAPIREND : 1 ./ Úrkút Község Önkormrán yzata 2003. Ill.negyedévi költsógvetés
vé grehaj tás én ő| táj ékoztatás.

Előadó: polgármester

2,l Ú rkÍft Közsé g Önkormany zata 200 4. évi költsé gvetési koncepciój a.

Előadó: polgármester

3.l2004. évi ivóvíz és szennyvízcsatomahasználati díjakÍól - rendelet-
tervezet.

Előadó: polgármester
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4./ Helyi adórendeletek_iparuzési és kommunális adó _módosítása.

Előadó: polgrármester

5./ Vegyes ügyek.

a. l Intézményv ezetoi áLLásta pá|y Ínat.

b./ Arany János Tehetség-gondozó Programról.
c./ Telekvásrárlás iranti kérelmek.
d./ Szennyvízcsatorna-há|őzat miiszaki feliilvizsgálata'

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

A./ Jelentés a lej árt hataridejű testületi hatérozatok végrehajtásríról.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester al{árthataridejű testületi hatÍnozatokvégrehajtasfuő| az alábbi

szóbeli előterjesáést tette :

56-5712003. lX].\}/ ÖL<Ktbatározat: ABursa Hungraica pá|yénatirendszeren belül a

tá"'"g"t"tt é, u 
''.* 

tu*ogutottpá|yánők az értesítést megkapták, a hirdetmények

kifiiggesztést nyertek.

58/2003. XI.10./ ÖkKt hatarozat: A Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a teki támogatrísból

* időkö'b* visszaigenyelhetővé vá|t áfaa teki számlájáravissza lett utalva.

5912003. [Xl.fiJ ÓI<Kthatározx:Novrik Antal úrkúti lakos és az önkormányzatközötti adás-

,et"ti 
'r"otaest 

dai'as'u ke.tilt, ügyvédi ellenjegyzést követően a Földhivatalhozbe lett

nyújtva, így tulajdonjogilag az önkorminyzattulajdonába került i4ta a terüelet.

60/2003. Dil.10./ ÖkKt hatrírozat: A W.K.T. KKT _ képviselője: Wágner Ödon _ a

helyiségbér\eti szerződés meg lett kötve.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el:

A Képviselőtesttilet a Jelentést egyhangúlag - 9 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül -
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: Úrkút Község Önkormanyzata}O}3.Ill. negyedévi költségvetési beszámoló-

jríról tájékoztatás.

Előadó: polgármester

{rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák'/

Kérdés.hozzászőIás;



Lipp Józsefné: A III. negyedéves költségvetési tájékoztatőt el tudja fogadni, mert a tényleges

teljesítést mutatja.

Pichler józsefné: Ahol a teljesítés időaranyosan magasabb vagy alacsonyabb, ott a szöveges

részből meg lehet tudni, hogy miért. A maga részétó| el tudja fogadni.

Pichler József polgármester: Mint bizonyára a képviselők is emlékeznek _ mondja a

porg,a'-ó'ter _ u s}eptemberi testületi ülésen 1 millió forintot kért a sportkör múködési

zavarunakkiküszöbölésére. Akkor 500 e/Ft_ot kaptak azzal, hogy a III. negyedéves

költségvetés targyalásakor a Testiilet a kérésre visszatér. A sportkör azőtamég jobban

ehdóúdott. Saját zsebből ftnansziroztak 1 millió forintot. Ezért javasol résziikre 200 e/Ft-os

tiímogatást a gazdasági tartalék terhére.

Mádlné Sas Anikó: A sportkör véleménye szerint elégedjen meg a szeptemberi plussz 500

.'et-* ta-"g"ta'sal, akkor annyi volt a gazdaságitartalék. Most biztos minden képviselő

tanulmányoztaa2}}4 évi költségvetési koncepciót, majd 24 milrliő forintos hiannyal. Lesz

mit spórolnia a TEstiieltnek.

Vassné Balazs Györeyi: Egyetért Mádlné Sas Anikóval.

Rieger Tibor: Forintositson a sportkör. Mennyi ment saját zsebből?

Pichler józsef polgármester: Egy millió forint ment saját zsebből. Javasolja megszavazni a

200 e/Ft-os támogatást.

A Képviselőtestiilet 6 igen, 2 nem,1 tartozkodő szavazattal az a\ábbihatátrozatothozta:

62 t2003. IXíJ..I. t o|<Kt határ ozat

A Képviselőtestület az Úrkút Sk Labdarúgó szakosáály
részéte egyszeri, - 200.000.- Ft-os _ támogatást á||apít

meg a gazdaságitartalék terhére.

Hatríridő: azoma|
Felelős : polgiírmester

A Képviselőtestiilet 9 igen szavazattaL, - ellenszavazat nélktil az aIábbihatározatothozta:

63/2003. DilI.l./ ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a 2003'
III. negyedéves költségvetését

| 54.283 e/Ft teljesített bevétellel
l47 .337 e/Ft teljesített kiadással

jóvahagyja.

Felelős : polgármeste r, jegyző
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Haüíridő: 2003. december 31.

2. napirend: Úrkút Község Önkormanyzata2}}3. évi költségvetési koncepciója'

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítésként üíjékoztatjaa Testtiletet, hogy azországgyúlés

a költségvetési törverryt még nemio gadta eI, ezéfta koncepci őban az adatok nem véglegesek'

A Fe1halmozási kiadásoknáI a ciklusprogram szerint, a Testület iránymutatásai, valamint az

önkormányz atiínte)Áenyek állapotat alápulvéve lettek tervezve a feladatok. A fontossági

sorrendet a Testületnek kell megállapítania.
Azintézmények működtetésénól evót ota a minimális szinten _ a6Yo'os inflációt alapul véve

- lettek tervezve a kiadások.

Kérdés.|tozzászőIás.

Vassné Balazs Györeyi: Véleménye szerint az önkormányzatés intézményeinek

akadá1ymerrterítér"ffit"lezhetetGn,PL aziskolában az emeletes épületben nem tudja hogy

lehet ea megvalósítani, nem beszélve a Polgármesteri Hivatal szűk bejaratáról. Legfeljebb a

hivatal hátsó bejáratát lehet akadálymentesíteni'

Rostási Máriajeeyző: Mindenképp, minden rállampolgar szátmára,megkülönböztetés nélkül a

főbejaratot kell alkalmassá tenni a bejárásra'

Pichler Józsefné: A régi óvodában avizesblokknálfolyik a víz, véleménye szerint aztmeg

t 
"tt 

ne'ni, és egy tömítésselmeg lehet szüntetni'

Mádlné Sas Anikó: A tervbe vett beruhazásokbólbiztos hogy el kell hagyni fontos dolgokat,

de az önko rmányzítnaknem lesz mindenre pénze. Aq* viszont tiriil, hogy a Május 1 téren,

az ő utcájukbanis lesz egy közvilágítasi lámpatest, ami miír nagyon időszeni'

Pichler józsef poleármester: A faluban több helyen is kellene, de sajnos a kapott arajánlatok

; 1en, talán csak a Május 1 térben tudná az önkormányzat

elvégeztetni a 2004-es évben.

Vassné Balrízs Györeyi: Amire kötelezettséget vállalt a Te_stiilet, pl. a rendezési terv, a

ffi,aztmindenképp{erveznikell.VéleményeszerintaISPApá|yázat
nem fog bejönni, ű"inugy az e|Ienkezés a szentgáli hulladéklerakó megvalósítása miatt'

Mádlné Sas Anikó: Mindenképp a végleges költségvetést úgy kell elkészíteni, hogy hitelt ne

k tll *' f.'.'*'ffi önkormany zatnak, vagyis le gyen e gyensúlyba.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazatta|. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

határozatothorta



Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a 2004.

évi költségvetési ko''cepcióját etfogadja és egyben

felkéri a pólg'i'm"stert és a jegyzőt, valanint az

intézméiyvezetőket,hogyalehetőségekhezmértena
2O0 4. evi tciltse gvetés tervezetét hitelfelvétel nélkül,

egyensúlyban lévő költségvetésként készítsék el'

Felelős : polgármeste t, jegyző

Hataridő: 200a. február 15'

3. napirend: 2004. évi ívővízés szennyvizcsatornahasznáIatidíjakól _ rendelet-tewezet'

Előadó: polgármester

/Írasos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés. hozzászó\ás:

Lisztes Győző: Nem ért egyet a DRV előterjesztésével._Arra hivatkozik, hogy abánya 10 %'

kalemeli adíjat,ezért keíneki is emelni. N"- stimmel a DRV szitmítása sem, mert 29 em3

vizhiényzik, ami kb 3 millió forint. Errőlszámoljon el acég.

Rieger Tibor: Hol folYik eI aviz?

ImriZoltán: Nem futanaegy bizotts ágfeláI\ítása Lisztes Győzó vezetésóvel. Gondolkodni

kellene erről is.

Vassné Balazs Györgyi: Véleménye szerint art avizetkell fizetni, ami a Kossuth utcán végig

folyik a tartályból.

Lisztes Győző: Artbiztos nem kell ftzetni,mert art abényaftzetí,ugyanis nem a mérővel

ellátott cs<ivön megy ki az avíz, hanem a túlfolyón'

Mádlné Sas Anikó: Véleménye szerint olyan helyeken is rengeteg víz folyik el, aholnem

lehet 1átni a csőrepedés koveike ztébenkimenő vízet, mert aza ftild a\allsziváxog vagy folyik'

Ilyen volt pL.aZ ő utcájukban is.

Lisztes Győző: Rá kell venni a DRV-t irja\e,mib1il adódik pontosan a vesztesség' Nem

.-b"dh"gy"t'-ertazafalu3havivizfogyasztásáva|egyezikmeg.l
Meg ke1l kérdezni iirnyáto|,mennyi ,irőír"srtőle a DRV, és mennyit szásián a fa1uban'

Ezen kíviil a DRV nincs a községben gépe, csak 2 embert foglalkoztat, akiL kézi erővel

dolgoznak.

Rieger Tibor: Meg kell kérdezni a DRV_től, hogy a két fogyasztas köZti kiilönbség mitől van.

Rá kell bírni a DRV{ arra is, hogy a csőrendszertkameréntassa a tervek alapján'
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Vassné Balrízs Györgvi: Aztény'hogy a vizdij Úrkúton sem drágább mint máshol, Ő el tudja
fogadni a rendeletet.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélk;Jl _ az a|ábbi
rendeletet hozta:

18/2003. Dill.I./ OkKt rendetet

Úrkút Község Önkormrányzata2}O4. évi ivóvíz és
szewtyv izcsatorna használ ati díj ai.

/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

4. napÍrend: Helyi adórendeletek _ ipariizési és kommunális adó _ módosítiísa.

Előadó: Polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés^hozzászőIás:

fueeer Tibor: Mennyi a plafon aziparúzési adőnál?

Mádlné Sas Anikó: 2 oÁ aplafon' legtöbb helyen mat par éve a maximum adótételt
a|kalmazzák Véleménye szerint a Testtilet eddig úgy is toleránsan nyult a helyi adókhoz. A
magarészétől el tudja fogadni, hogy az iparuzési adó évi mértéke az adőalap I,9 Yo-a legyen,
valamint a 3000._ Ft_os adótargyankénti kommunális adót.

VAssné Balázs Györgyi: A kommunális adónál elég magas,20 Yo-os az emelés. Szeretrré
tudni, hogy sok-e a hátralékos?

Rostási Mrária jegyző: Igen' van hátralékos az adőzőkkörében, de többnyire az önkéntes
adófizetés a jellemző.

Mádlné Sas Anikó: Azt|ekell szögezni, hogy amióta a kommunális adó emelkedett, többet
tudott az onkorményzat a csapadékvíze|vezető arkok felújításara fordítani, többször van
évente lomtalanítás. Így a faluban atisztaságis jobban láthatő,kivéve egy-két kirívó helyet.
Ilyen pl. most a falu közepén, a volt ligetben, - ahol a gáncserc telep volt, _ a
magrántulajdonbonban lévo tész. Az ajkai szeméttelep szebb, mint az a magrínterület.

Pichler József polgármester: Beszél a tulajdonossal és felhívja a figyelmét a rendrakásra.

A Képviselőtestiilet egyhangulag _ 9 igen szavazatta|' - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
rendeletet hozta:



19/2003. Dill.I./ OkKt rendelet

Úrkút község Önkormányzata l3ll995. lxllr2}.l Ötrt _

iparrizési adóról szóló _ rendelet módosítása..

/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

A Képviselőtestület egyhangulag _ 9 igen szavazatíal - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbí
rendeletet hozta:

20/2003. D{II.I./ ÖkKt rendelet

Úrkút Község Önkormríny zat 9 l I99 5 . lXI.3 0.l Ötrt _
kommunális adóról szóló - rendelet módosítiása.

/A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv
mellékletét képezi.l

5. napirend: Vegyes ügyek.

a. l Intézmény v ezetói állásra p ály ázat.

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík./

Pichler József poleármester: A Napközi otthonos Óvoda vezetői á||ásárakíirtpályénat az
elmult évben nem vezetett eredményre, illetve az egyik pályazó visszavonta pá|yánatát, ezért
javasolja az elkövetkező nevelési évre újra kiírni.

Kérdés. hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag* 9 szavazatta|, - e||enszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

65/2003. DilI.l./ okKt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete
páLyénatot hirdet a fenntartásában mtiködő Napközi
otthonos Óvoda vezetői á||ásara.

Azővodavezetőimegbizás 5 évre szól és 2004.
augusztus 1 . napjától 2009.július 3 I. napjáig tart.

P á|yánati feltételek: magyar állampolgarság, biintetlen
előélet, felsőfokú német nemzetiségi óvodapedagógusi
szak'képzettség, 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörbenfennálló,határozatlanidőre
szóló alkalmazás,, ill. a megbízással egyidejűleg
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pedagógus-munkakörben történő, hatÍrozatlan időre szóló
alkalmazás.
Apályazatnaktartalmazniakell:apályazőszakmai

önéIetrajzát,azintézményvezetésérevonatkozó
programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel' 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizony iN ányl, az ö s szes i sko lai vé gzettsé g et ígazolő
oklevelek hiteles másolatát.
A pály azat benyújtásanak hataridej e: az oktatrísi

Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pá|yéuatbenyujtásínak helye: Községi Önkormrányzat

Polgiírmestere 18409 Urkút, Rríkóczi u.45..
A pá|y áuat elbírálásanak hatráridej e: 2004.június
Illetmény: a Közalkal mazottt törvény szerint.

Felelős: polgármester, jegyzo
Határidő: 2003. december 1 5'

d.l Arany János Tehetség_gondozó Programról.

Előadó : Pichler József polgármester

Pichler jJózsef polgármester: Az oktatási Minisáérium által kiadott A Hátranyos helyzetű
diakok Arany János Tehetséggondoző Programját szóban ismerteti. A program lényege, hogy
olyan hátrányos helyzetű lacsalrádi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző áIta|
védelembe vett, illetve olyan tanuló, aki utrán rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítanak, va1y a törvényes felügyeletet gyakorló szülők legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkeznek,vagy az osÍályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos
helyzetűnek tartotí tehetséges diák, akinek a hátranyos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a
benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa, a helyi önkormányzat ösztöndijat
állapíthat meg részére. A Hauser Lajos Általanos Iskola Nevelőtestü|ete az intézményből a
2004l2005-ös tanévben Varga Alexandra 8. osztalyos tanuló támogatásátjavasolja.
A kiírás alapjrán véleménye szerint nem hátriínyos helyzetti a nevezett diák.

Kétdés.hozzászőlás:

Lipp Józsefné: Azért hátrrányos helyzetu, mert 5 ezer főn alatti településen él.

Imri Zoltán: Nem az anyagiakra kell gondolni, ha hátrányos helyzetről van szó. Azért is
hátrányos he|yzetu az urktti iskolában tanuló gyermek, mert a heti német nemzetiségi oktatás
túlsúlyban van pl. a matek heti órríkhoz képest. Meg van győződve arról, hogy acsaládaz
anyagi üímogatiíst talrín el sem fogadná. Előnybe lenne a gyerek, ha az önkormányzat
tétmogatná.

VAssné Balazs Györgyi: Véleménye szerint barhova jelentkezhetne a gyerek felvennék, mert
tiszta jeles tanuló, jó eszíi. Azt kellett volna megnézti, hogy nincs-e olyan tanuló aki a
pályéi;:ati kiírásoknak megfelel, hátrrányos he|yzetú és érdemes lenne anyagiakkal is
támogatni.
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Pichler Józsefné: A kiírás alapján egyértelmúen megállapitható, hogy semmiképp nem
hátrányos helyzetu Varga Alexandra.

Imri Zoltén: Javasolj a az erkölcsi ttímogatást.

A Képviselőtestület 8 igen, 1 nem szavazatta| az a|ábbíbatározatothozta:

66 t2003. tXfi .l. t ol<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete
benyujtja pályázatát a hátrrínyos helyzetú diakok Arany
János Tehetséggondoző Programj ában való részvételre.
Támogatja, hogy Varga Alexandra nyolcadik osáályos
tanuló lanyjaneve: Kocsó llona/ Urkút település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diríkok
Arany János Tehetséggondoző Programjában.

Az önkorményzat csak elviekben támogatja a tanulót,
anyagi támogatást nem tud nyújtani neki.

Fe lkéri a po 1 g rírme stert, ho gy a p á|y ázatot a határ ozat-
kivonatiíval e gyutt az okJatási Mini sztériumnak küldj e

meg.

Haüáridő: 2003. december 1 5.

Felelős : polgiírmester

c./ Telekvásarlás iranti kérelmek.

Pichler József polgrírmester: Az 5I7lllhrsz-u önkormtányzati tulajdonú telek vételére
vonatkozóan 2 kérelem érkezett.
Zsamai Gábor és felesége Úrkút, orgona u.5. sz. alatti lakosok, valamint Pichler Zsolt és

felesége Úrkút, Sport l.17. sz. alatti lakosok szeretnék megvásarolni a telket.

Kérdés. hozzaszólás:

Mádlné Sas Anikó: Ismerve, hogy Zsamai Gáborné sz. Strasszer Erika és családja milyen
zsúfolt körülmények köztitt él, - jelenleg 8_an vannak, de Zsarnainé kisbabát viír, nemsokára
9_en lesznek - javasolj a az ő résziikre értékesíteni a telket, ugyanolyan feltételekkel, vagyis
1000.- Ft/m2 áréÍt,4 éves beépítési kötelezettséggel.

Vassné Balázs Györgyi: A javaslattal maximálisan egyetért.

A Képviselőtestület egyhangulag _ 9 igen szavazatta|, - ellenszavazatné|kul _ az a|ábbi
határozatothozta;
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Urkút Község Önkormrínyzati Képviselőtestülete a
tulajdonában |évó 517116 hrsz-u 903 m2 nagyságú,
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beépítetlen terület elnevezésű ingatlant 1000.- Ft/m2 árért,
4 éves beépítési kötelezettséggel és ennek idejére
elidegenítési tilalommal értékesíti Zsamai Gábor és

felesége Zsamai Gáborné sz. Strasszer Erika Úrkút'
orgona u. 5. sz. alatti lakosok részére.

Felelős : polgrírmeste r, jegyző
Hatríridő: 2003' december 10.

d./Szennyvizcsatoma-hálőzatműszakifelülvizsgálata.

Előadó : Pichler József polgármester

Pichler József polgármester: A szenrtyvizcsatoma háIőzat műszaki átvizsgáláséúloz3 cégtől
kért és kapott fuajáriatot, melyeket a képviselőknek megkiildött. A DRV térképet is mellékelt
hozzá, a Cső-TV BT árajanlata kissé érthetetlen, míg a Boroszliín Rt-é érthetőbb.
A csatorna hossza kb 10.000 m.

Kérdés. hozzászólás:

Rosüísi Mrária jegyző: A DRV rírajanlataalapjántudott számításokatvégezni. A
rendelkezésre á11ó adatok szerint a DRV a2380 m főgytíjtő csatoma és a 5200 m hosszúságú
mellékgyiijtő csatoma mosatási díja bruttó 3.4I1r elFt, hogy mennyi iszapot, hordalékot kell
elszállítani, azteIőre nem tudni, akamerénás 1.561 elFt lduwén 5 millió forint./.
A Boroszliín RT arajrínlataegyszertlés a legolcsóbb 1.895 e/Tt. Itt viszont nincs iírajiínlat a
hordalék, iszap szá||itásár a.

Felhívja a Testtilet Íigyelmét arra, hogy a szewryviztisztító telepre csak az tizemeltető jarhat

be, ha esetleg valamelyik másik cégetbízzamegazÖnkormrínyzat,:úgy arről aztizemeltetőt
tájékoztatni kell.

Lisztes Győző: Véleménye szerint a gép végig nyomja a csatornarendszerben a hordalékot és

a szewtyvíz tisztitő telepen j ön ki.
Amennyiben új csatornarendszer épül, úgy a meglévő mellékgytijtó csatomákat új, korszeríire
kell kicserélni. Igy azokat miír kameráztatni sem kell.

fueger Tibor: Efie az önkormanyzatnaklesz fedezete? Szémításai szerint ha a mellékgyujtő
csatornákat nem kell kaneráilatni, akkor fizetní sem kell annyit. Az ó véleménye az, hogy a
csatornákból kinyomott esetleges hordalékot, iszapot azizemeltető DRV-nek kell
elszállítania, és örülnie kell, hogy a csatomiík kitisztításra kerülnek.

Vassné Balrázs Györgyi: Aá kell megtudni, hogy az ajkai szeméttelep mennyiért fogadja be a

hordalékot. Szerinte is a Boroszló RT fuajánlata a legelőnyösebb.

Mádlné Sas Anikó: Ha nem kdrl az összes csatomát kameráztatni, nem is kell annyit költeni
rá.Haa Boroszló lgyanazt a munkát e|végzi, mint a DRV, de kevesebb pénzből akkor őket
kell megbízni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatothozta:
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A Képviselőtestület az |J rkit településen lévő
szewtyvizcsatornahá|őzatbőlakésőbbiekbenis
használható csőrendszeriieket karneráztatja a Boroszló Rt-
vel a megadott rárajanlat lnettő 200.-Ftlfml alapján.
Utasítja a polgármestert, hogy a szerződés megkötése előtt
pontosantisztánzaakatterázandócsatornahosszát.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal

e./ Pichler József p Tájékoztatja a Testületet, hogy a szentgáli ,,Hunyadi'' Mg.
Tsz. felsziímolása még tart, és Zsófiaplsztén2 kö^erület elnevezésú ingatlan is arverésre
került. Ao20l42 hrsz-u 2900 m2 nagyságú, fuanyfu 580 e/Ft, és a020l44 hrsz-u 1370 m2
nagyságú, 280 e/Ft iranyánal. Az egyik területen - a kastéllyal szembeni területen - a harang
helyezkedik el, a másik terület pedig a kastély mellett van. Javasolja, hogy az önkorményzat
_ amennyiben lehetséges _ éljen elővásarlási jogával és a kettő területet egy jelképes
összegért, bruttó 300 e/Ft-ért vásrírolja meg.

Vassné Balazs Györeyi: Mire tudja használni aterületeket az önkormányzat.

Pichler Józsefné: Eddig is köztertiletként funkcionáltak, és a zsófiaiak megérdemelnék, hogy
ezekaközterületek ne magánszeméIy tulajdonába kerüljenek, hanem önkormiínyzati
tulajdonban.

Pichler József polgiármester: Utánanéznek, hogy lehetséges-e még a vásarlás, kéri a javaslata
elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazatta|, ellenszavazat nélkül _ a javaslatot
elfogadta.

Több targy nem volt, a polgármestet az ülést 20'00 órakor berekesztette.

Kmft.

r\\t
"(Oa\oJ_- Ml_ _
Rostiísi Mária

jegyző


