
xözsÉcr öuxonuÁnyzar xÉpvrsur,ŐrnsrÜr.nrn
U R K u T' Rákóczi u. 45. Tel.; 23o-oo3.
Szám; 16-10/1997.

JEGYZőKönvv

KészüLt: Urkut Község önkormányzati Képvise1őtestiiletének 1997. ;uJ-ius
9.-én /szerdán/ 15.oo óraí kezdetteI megtartott rendkivüli üIéséről.

Az ülés helye: KőzségbÁza - tanácskozó terem.

Jelen varrrrak: Pfaff Zsolt polgármeser'

Brenn János,
dr. Dóczy Maríann'
Frer:nd Antal'
Gerecs MiháIy'
K1ein Zoltálvté,
Lícsauer Nándorné'
Terrkné Lipp Éva képvíseIők-

TanáÓskozási Joggal részt vesz:. Rostási Máría 7egrző

TáYolmaradását beJelentette: Gubicza Nándor és Rieger Tibor képviselő

Pfaff Zsott polgármester köszöntötte a Testtiletí üIésen meg3eletneket.
!6EaLpitotta, hory az iilés határozatképes, mert a testüIet 10 tagábóI
8 fő 3elen van.
Ezt követően megnyitotta az ü]-ést, és ismertette a testületí ülés napi-
'rend;ét, meIyet a Testii1et eryhangulag elfogadott.

NAPIREND: l./ Környezetvéde1ni alap pátyázat' szennJryiztísztitó
telep bővitésére.

EIőádó: polgármester

2./ Yegres ügrek.' - nasrvázsonyi faház értékesitéséről-

NAPIRENDI PoNT TÁRGYAt'Ása:

I . napirend : Környezetvéde1mi aIapra báLy ázat, :- Sz€Dil}viztísztitó
telep bővÍtése cé13ábó1.

Előadó: Polgármester

Pfaff Zsolt polgármester: Szóbe1i tá;ékoztató;ában elmond;a, hory a
távalyi évben ígényeIt céltámogatást a szennyvíztisztító telep bővitésére
az önkormányzat az idén megkapta. Az össz berr:trázás 32.510 e/Ft,;,
ebből a céltámogatás /4o %/ 13.oo4 e/rt., saJát erő 19.506 e/Ft, ami
s4Jnos nem á11 az önkormányzat rendelkezésére. Ezért a Környezetvédelmí
AJ-apnál e céIra kíírt páLyázat alapán az össz költség T /*ra Iehet
pályázatot ben5ru;tarrí, vÍssza nem térítendő támogatásként-
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A 30 % az össz beruházásí költség után 9.753 e/Ft, ami csökkentené a
sa3át részt. Itlég Ígr ís' marad 9.753 e/Ft, amire 3avasol3a a teti.iIetnek
pénzi'ntézeti hitel felvételét.

Kérdés. hozzászőLász

Brerrrr János: Fe1tétlenüI meg keII oldarrí a szenn5rvíztisztító telep bővítését,
í11. a köl-tséget elő keII teremteni h'ozzá, rchog5r megint víssza kell3en
mondarri az áL1enÍa céItánogatást.

A Képviselőtetiilet eryhangulag - 8 szavazattal,- ellenszavazat nélkiil -az alábbi határozatot hozta:
lio
3.7/].997. ,/vII.g;/ ökKt. sz. határozat

Urkut Község tinkormányzati Képvíse1őtestiilete
eryetért a szel}nJrvíztísztitó telep bővités
Környezetvéde1rni A1ap támogatásával megvaló-
suló 32-5]-o ezer forínt összköItségü önkor-
ányzatí beruházással.

A Képvíse1őtestület sa;át forrásként 9.?53 e/
Ft-ot pénzintézeti híte]- feIvéteIéveI bíz-
tosit.

Felelős:. poIgármester
Határidő: azonnaI.

2. napirend: Ve5res üryek.

a. / nagrvázsonyi faház értékesitéséről.

Po1gármester: Dr. Bense LászlóErik ügrvéd üryfele nevében szándékát
fe3ezte kí a na,srvázsonyífaház megvásárlására, amennyiben a tavat
3u1íus 31.-í Bakonykarsztos közgrülés ügrfeIének értékesiti;
A faházat 1.5oo.ooo.- Ft + áfa árért vásárolnák meg.
tohn Jánossal közöLte az u3abb f3eIményeket, aki ug nyilatkozott,
hogr természesnek ta1á13a, hogr az önkormányzat a magasabb árért
értékesiti a faházat. Ezért ;avasoI3a a Testii1etrrek az erre vonatkoző
határozat viSszavonását.

A Képviselőtestiilet egrharrguIag - 8 szavazattal,- ellenszavazat néL-
kiil - az alábbi határozatot hozta:

it,1
58/1997. /vII.g./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormány zata 33/lgg7.
/vI.L8./ Ó*t. sz. határozatát víssza_
vonJa' eLőnyösebb véteLí ára3ánIat miatt.

Felelős: polgármeser
Határidő: azonnal.
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A Képvise1őtestiilet egrharrgulag - 8 szavazattal, - ellenszavazat nélkül -az alábbí határozatot hozta:
hl-
59/1997. /vtt.g./ ötrt. sz. natarozat

Urkut Község örrkormár1yzata Képvíselótestiiletének
szándékábarr á11 a nagrvázsoÍtyí falázat értékesí-
teni.
A faházat 1.5oo.ooo.- Ft + áfa összegért ér-
tékesítí.

Felelős: polgármester
Íratárídő: azorural.

Ttibb tárgr nem rrolt, a polgárnrester az ülést 16. órakor berekesatette.

knft.

TW BB"#r* -
3egrző


