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xg szÜu : Úrkút Kozség Ónkormanyzati Képviselőtesttiletének 20Ü2. Július

24.-étt lszerdánldu. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívtili üléséről.

IELEN VANNAK: Ffaff Zsalt polgármester,

Dr. DÓczy Marian:r
ImrjZoltÍm
Klein Zoltárrnné

Mádlné Sas Anikó
Vassné BaLéus Györgyi képviselők.

Kocsó Jánosné, Lisztes Gyöző,

ratvÁcsrozÁg loee,at nÉszr wsz: Rosüísi Mária jeryző,

'az ÜtÉs rrgtvB: rozséghÍna- tanácskozÓ terem'

PfaffZsolt polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megallapította, bagy az

tllés hatarozatképes, mert a Testiilet 10 tagiaból 6 fő jelen van.

Eá követően ismertette aztiüés napirendjét' melyet a Testtilet egyhangulag

elfogadott.

Rieger Tibor képviselŐ.



NAPIREh{DI PoNToK: 1./ TEKI pályinat műszaki tartalmának csökkentése.

ElőadÓ: PfaffZsolt
polgármester

2.lKözviláEttáskorszeriisítésévelkapcsolatos
Év Asz aj ránlat megtrírgyalása.

ElőadÓ: trfaffZsolt
polgiírmester

3.l Veryes ügyek.

a./ Telek értékesítése
b.l Gyrus Bt és az onkormányzat közotti

szerződés mÓdosítás.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend : TEKI pály énat miiszaki tartalmrínak csökkentése'

ElőaóÓ : Pfaff Zsolt polgiárrrrester

Pfaff Zsolt pol gármester: SzÓbeli előte{ e sztésében tájékoztatta a
KépviselŐtestiiletet' hogy a TerÍiletfejlesáési Tanács felé beadott kétpályazatunk
sikeres, illetve részben sikeres volt. Uryanis a RákÓcze ésBéke utca mentén
húZódó csapadékvíz elvezetó rÍ:kok felujításrára a tiímogatás 308 e/Ft-al
kevesebb, ezértmtiszaki tartalmat csökkenteni kell. Ez azt jelenti' hogy a
tervezett 574 Írű naryságú csapadék vízelvezető rírok felujíüísa, csak 498 m}-ert
történhet ffiog, varyis ariányosan csÓkkenteni kell a műszaki tartalmat.

Kérdés" hozzászilás:

Mádlné Sas AnikÓ: Pontosan mennyi apéilyéra;an összeg.

Rostási Mária je8yzi: A tervezett felujítas össz költsége2.333.43l- Ft, melÉöl a
megpiúyéruott osszeg 1.633.431.- Ft, a saját erő 700'Ü00.- Ft. A trímogatrisi

összeg 308 e/Ft_al kevesebb' vagyis l.325.000.- Ft, így a miiszaki tartalom
csökkentésével a berrrhrizrás össz koltsége 2.a25.000.- Ft.
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A Képviselőtesttilet egybangulag - 6 szavazattal' - ellenszavazat nélktil - az alábbi
batisozatot hoáa:

29Í2t02. NIl.?4.l öl<Kt. sz. batározú

Úrtnt Község onkormrínyzati Képviselőtestiilete a
tulajdonában Iévő ,
Rrákóczi és Béke utca mentén huzódó csapadékvíz
elvezető rendszer felujítasanak miiszaki tartdmát, a
mellékelt Vállalkozási Szerződés alapjrtn, igazodva a
pénztisri forrásoküoz, csokJ<enti' mert a Meryei
Tertiletfej lesztési Tanác s ráltal megállapított tírrrogatiís
1.325.000._ Ft _ amegpáilyénott 1.633.43l. Ft helyett - , a
saját erő 700.000.- Ft, így a fejlesáés költsége:
2.025.000.- Fr.

FelelŐs : polgrárme ster, je gy ző
Határidő: azonnal

2. napirend: KozvilágÍtás korszeríisítésével kapcsolatos ÉoÁs Z zjánlat
megtargyalása.

Előadó: Polgármester

/Íiásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

PfaffZsolt polgármester: A kÖZvilágítás korszeriísítésére a" ÉoÁs Z éútal a
tavalyi évben tett előzetes ajánlatot a KépüselŐtest[ilet 36/z}a'. N.'7 ./Ötrt.
sz.hatÍrazatábanelfogadta azzal, hogy a végleges szerződéskotés előtt még
egyszer napirendre tiizi.
az ÉpÁsZ mostani, végleges ajá*úatanettÓ 5.500.000'- Ft' mely osszeg
tartalmazzaazanyagkoltséget,asziikségesfesz{iltségmentesítéseket,a
kivitelezést és a műszaki ellenőrzést.
Ebben az összegben korszeriisítés utián 200 db lámpatest van.
az ÉpÁs Z akarczeriisítés megvalósításahoz l00 %_os finanszírozástbiztosít 10

év futarnidő és 10 oÁ kamat figyelembe vételével.Ez az ajánlat az Ónkormiányzat
részére azt jelenti, hogy a havonta fizetendő díj - a korszeriisítés utan - kevesebb
lesz, mint az eddigi, és a törlesztő részt is fedezi.
az ÉpÁsZ ezt az ajinlatátaugusztus 10-ig tartja, ha azönkonnányzat elfogadja,
úgy a következő hÓnap meg is valÓsul a berutrazás.



Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs,GyÓrgyi: Érti es el is fogja fogadrri az ajénlatat' de eryszeriien
nehéz felfogni, hogy az e gészvillamosfuilÓ zat, a kÓzvil'ágÍt én az ÉnÁsz
trrlajdona, de a felujítasokat, korszeriisítéseket az önkomrinyza&akkell fedearie.

lm ZoltÍn: 4z onkormányzat 10 év alattfizetivissza a korszeriisítés koltségeit,
ez addiga, ÉnÁs Z-nakgarancia, hogy ők szolgáltatnak is.
o az ajánlatot el tudja fogadni.

PfaffZsolt pol8ármester: Az ajínűatlényege, hogy plussz kjadásaaz
onkormányzatrrak a ktizvilágításra nem lesz' mert a jelenlegi aramdíj l0 éven
kereszttil fedezri fogia a szolgéűtatás díját és a törlesztő részt is.

A Képviselőtesttiüet eryhangulag - 6 szavazattzl. - ellenszavazatnélkÍi] - az a|ábbi
határazatot hoáa:

3B Í20102. NÍI.Z 4. Í ol<kt. sz. hatát ozat

Urkut Község onkormrányzata elfogadja az Észak_
Dunantttli Áramszol géútatő Részvénytarsaság ajénlatát a
közviláLg1tásiberendezésekkorszeriisítésére,melynek
összege 5.500.000._ Ft. Ezt az összeget az önkormiányzat
10 év alatt akorszeriisítés utáni megtakarításbÓl tÓrlesái
kamataival egyiitt.
A Képviselőtesttirlet felhatalm Mza apolgármestert, a
jeryzőkönyv mellékletét képezŐ Megallapodás alaírasara.

FelelŐs: polgármester
Hatríridő: augusztus lÜ

3. napirend: Vegyes üryek.

a./ Telek értékesítése.

PfaffZsolt polgarlnester: Szóban tájékaztatja a Képviselőtestiiletet, hogy ery
építési telek megvásárlásiára irányuló kérelem érkezett Holczer László {ikai
lakos és élettarsa személyében.
Tájékoztatja a Képviselőtesttiletet, hogy még két felparceliízott beépítetlen telek
van önkorrnánryzaitrrlajdonban. Ebből az 5l7/39 hrsz_út szeretaék megvásarolni.
Az elmult testiileti tilésen értékesített telek 500.- Ftlmz aréra kelt el, javasoljaezt
is ennyié* értékesíteni, feltéve, ha a TestiiÍet egyetért.
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Kérdés.hozzászólá$:

Yassné Balrázs Györgvi: Úrkuti vevő nincs rá?

PfaffZsolt: Jelenleg nincs mils vevő.

A Képviselőtestiilet egyhangulag - 6 szavazattal' - ellenszavazat nélkiil - az alÍbbi
hatÍrazatathozta:

3LI2Üa2. Nll.24.Í öl<Kt 
'Sz. 

batá+razat

Úrkut Kozség Ónkonnányzati Képviselőtest{ilete a
fulajdonában lévö urkúti 5l7/39 hrsz-u 1036 m2 nagyságu
be építetlen tertil etet 5 0 0. - F tl mz érÍ ért l otszéntnenrry olc ezsr
forintért/ Holczer LászIő és élettiársa Grósané Kiss
Gabriella Ajka, TirzoltÓ u. 19. Sz. alatti lakosok részére
értékesíti.

Felelős : Polgrírme ster, jegyz(5

HatiáridŐ: azonnal

b./ Gynrs BT háziorvosi szolgalatés azÖnkormányzat kozotti szerződés
mÓdosítása.

PfaffZsolt polgármester: Az Ónkormáryzat és a Gyrus Bt hiíziorvosi szolgiilat
kozott l993-ban jott léte egy eredeti szerzödés, mely szerint az ezzel
kapcsolatos teriileti ellátási kcitelezettséget az onkormányzat a Bt-nek átadja.
E szerzodés 3/l. a.l parÍr1áttkell mÓdosíta*i, mert a Bt a háziorvosi tevékenység
végzését sztikséges eszkozÓk biztosítását telj es koriien áw állalja.

Kérdés- hozzászólriq:

Dr. Dócz.v Mariann: Eddig is a viíllalkozása vásarolta meg a sztikséges
eszközÓket, de most a Tb finansrkoatá' és ehhez kell ez aszerződés, melyet a
jegyzó elkésátett. Kéri annak elfogadrását.

Mádlné Sas Anikó: A szerződéskötést kÓvetőenazönkorrrrarryzafirak nem kell
gondoskodnia a sztikséges eszftozÓk beszerzéséről, felujítasríról. Elfogadja a
szerződést.
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A Képviselőtestiilet egybangulag - 6 szavazattal, - eL7e*sravaatnélktil - az alábbi
batároatot hozta:

32 Í2aü2, NII.24.Í lol<Kt. sz. hatfu azú

A Képviselőtesttilet az Ónkonniányzat és a Gynrs BT
kcizotti szerződés_módosítrls - mely a jegyzőkonyv
melléklet ét kepezi, elfo gadj a.

Felelős: polgármester
Határidő: aeonna].

c.t xttaanos iskotai napközis fogÍatkozás szervezése.

PfaffZsolt polgánTlester szóbeli tájékaztatőjában elmondt4 hogy a Testtilet
korábbi megbízásának eleget téve, a Német Kisebbségr onkormanyzattal tiírgyalt
arrÓl, hogy arégsóvoda épületében lévő helyiségtiket milyen feltételekkel
lennének hajlandók a teleptilési önkormmryzat rendelkezésére bocsátaai az iskolai
napkozi és menzás étkeáetés céljara. A megbeszélés eredményeképpen a
kisebbségi rinkonrritnyzat dÓntése azvolt,trogy a szímukra felajánlott Rríkóczi u.
43. Sz. alatttvclt szolgalati lakásban lévö helyiség sem nagysága, sem állapota
mratt nem elfogadható. Megoldrísként szóba jöhet azllwaeebben az éptiletben
lévő, egy másik, nagyobb méretii helyiség, ha megfelelő állapotura az
Ónkonrriínyzat feluj íd a.
IdŐközben az őv o da vezetőj e tájékoztatta az Ónkorm ény zato| ho gy u i:lj óvoda
éptiletében néhrány öltöző és raktiírhelylség osszevonható és így elképzelhető egy
megfelelő nagyságú és iíllapotu helyiség kialakítasa az étkeztetés céljara.

Kérdés. hozzászólás:

Dr. Dócry Mariann: Mekkoriík ezek a helyiségek és mi a rendeltetésiik jelenleg,
és az ivoda fudja_e nélktilöari őket'

Pfa:ff Zsolt nolgiírrnester: E zek ahelyiségek u, ővodaeredeti építési
dokumentumai alapjrán kb 15 m2-esek. Az egyik jelenleg oltozöként, a másik
pedig sziraz élelmiszerraktrárként firnkcionál. Az óvoda vezetőjének tájékoztatrísa
szerint vannak az éptiletben még olyan helyiségek, amelyek alkalmasak raktar és
oltÓző kialakítrísríra.

Dr. DÓczY Mariann: Javasolja a Képviselőtestiiletnek, hogy az Ávrsz
bevonásával abelysantvizsgaljak meg és annak fiiggvényében a Hivatal kapjon
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felhatalmazást a helyiség és a sztikséges vizes blokk kialakítasára,haa beruhrízás
koltsége nem haladja meg a 300 ezer forintot.

Rostási Miíria jeryző: Véleménye szerint az Óvodábillazátalakítás ennéljóval
tobbe kertilne. !ájékoztztja a Képüselőtesttiletet, hogy az elrnult tanévben a
napkozis ryermekek sziáma 16 fő, a menzásoké 8 fő, ezosszesen 24 fő.
Természetesen jÓ lenne az iskolai napkozi, főleg a hátraayos helyzetii tanulÓkat
alapul véve, de talrírr nem mindeniáron. E feladat nem kötelezőenellátandó
feladata az önkonniányzatnak.

Vassné Balazs Györryi: Az ő tudomása szerint kÖtelezien ellátandó feladata ez
az önkormányzatnak, Ajka viárosban is sorban megoldjrik ezt aziskoliík, illefue a
fenntartók. Egyetért Diczy Marianna j avaslataval.

PfaffZsolt polgármester: Ő is egtrlet fud érteni Dr. Dóczy Mariannával, javasolja
annak elfogad:ísát.

A Képüselőtesttilet dr. Dóc4l Mariann javaslatát eryhangulag _ 6 szavazatta7, -
elletszavazat nélkiil _ elfogadj a.

Több tárgy nem volt, a polgánrrester az tilést 19.30 órakor berekesztette.

lanft

,w'
Iqo . tá9-' \q^- 

-Rostasi Mária
jegyzőármester


