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rrszÚtr: Úrkut KÓzség Önkormrínyzati Képviselőtesttiletének 2Ü0 1 . május
30_án lszerdin/ de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkíviili
tiléséről.

IELEN VÁNNÁK: Pfatr Zsolt polgármester,

Dr. Doczy Mariann
ImriZokán
Klein Zfrr{arrné,
Kocsó Jifoiosné
Rieger Tibor kepviselök.

rÁvotueneuisÁr rrJrtgNrgrrr: Lisáes Gyöző, Mádlné Sas
Aniki,Vassné Balazs Gyrirryi képviselők.

Rostasi Mrin:ra jegyző,

az ÚtÉs nrtyr: razsé$táza - tanácskozó terem.

PfaffZsottpolsirmester: Köszrintriffe a megielentekist és megiillapította' hory az
rilés határozafképes, mert a Testtilet 10 ta'giaból6 ffi jelenvan.

Ezt kovetően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testiilet erybangúlag
elfogadott.
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NAPIREND: 1 . l A 3 4-3 5 lzaal . N .l 7./ CI<Kt. sz. hatiíro r-atok kiegésátése.

Előadó: Polgármester

Az onkormrányzat nevében lett beadva a Veszprém Megyei Tertilefejlesztési
Tanácshoz amiittestületi tilésen megvitatott 2 páilyánat Sajnalatos mÓdon a
hatinozatokból kimaradt, hogy az Ónkormányzat milyen összegű nímogatast
igényel. Ezértkellett a mai rendkívtili tilést összehívni.

Kérdés. hozzászÓlas:

Kocsi Jarrosné: A kiküIdött hatarozati javaslatok alapjan javaslom a dontés
meghozatalát'

A Képviselötestrilet eryhangulag - 6 szavazattal' - ellenszavazat nélktil - az a}áhbi
batitrozatothozta:

37120$1. lV.30./ ot<kt sz. határozat

Úrkut Ktizség Onkormrányzati Képviselötesttilete a

34l?ÜÜL. lv.!7 .lÓttt. sz.hatfuaratíú az alíbbiak
szerint egészíti ki:

A Hiíziorvosi rendelővel és a fogorvosi rendelövel
erybeépített orvoslakás tetőszerkezetének teljes
bruttÓ beruhrázasi költsége: l.569.000.- Ft. Ebből az
önkormiányzatrak saját eröként bruttó 785.000.- Ft.
iíll rendelkezésre, és a Yeszprém Megyei
TerÍiletfejlesztési Tanácstól igényelt összeg 784.000.-
Ft.

Hatráridő: azonnal
Felelős: polgármester, jeryző

A Képviselőtestíilet eryhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat nélktil - az alábbi
határazatatbazta:
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Ú't trt Község Képviselőtestiilete
35ftaÜ1. lv.I7 .lÓ}et. sz.hatÍrozatáú az alábbiak
szerint egészíti ki:

Fenti batÍr arat a-b . l pontj ríban leírt berrrháarís teljes
bruttó koltsége: 4.79L000.- Ft. Ebböl az
onkormrányzaÍnak saját erőként bruüó l.375-000-- Ft-

áll rendelkezésre' a Yeszprém Meryei
TerÍilefejlesztésiTanácstóligenyelttrámogaÍasi
összeg bnrttó 3.416.000.- Ft.

hataidő: azomal
Felelős: polgármester, jegyző

Több tÍffgy nem volq apolgrírmester az iilést 9.45 Órakor berekesztette.

kmft.

\

\ír)o..!-*, \V,,^^'

RosrÁsIMÁrue
JEGYZOH,4,,W

POTGARMESTER


