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Késziiltl urtrn KÓzségÓnkornrárryzati Képviselőtesttiletének2000. oktÓber
LL-én/csiitörtökon/ du. t7_00 órai kezdettel megtartott rendkívüli tiléséről.

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgármester,

dr. Dóczy Mariann
Imrj Zo(tán

K}ein ZoltÍnné,
Lisztes Győző
Mádlné Sas AnikÓ
Rieger Tibor,
Vassné Balárus Gyorgyr
kép_viselők.

Távolmaradását beielentette: Kocsó Jiírrosné képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jeryző

Az íités helve: Kozséghérua - tanácskozo terem.

PfaffZsolt polgármester: KöszöntÓtte a megielenteket és megallapitotta,hogy az

Íilés hatarozatképes, mert a Testtiletet 10 tagiábÓl 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette aziilés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangulag elfo-
gadott.



NAPIREIYD:1./Tájékoz,atőagárkanrltlberuhazásbelyzeté.rő|.

Előadó : Deltagán Kft képviselőj e

2.l Yegyes ügyek.

a.l Fogorvosi kÓrzetek összevonása'

b . l Iv őuzftálőzat felujítása.

c.lLipp Jarros és tarsai tertilet vásarlási kérelme'

d. / Körzeti me gbizott kérelme.

e./ Mester utcai jarda felujítása.

Előadó: Polgármester

NAPIREND TÁRGYA},ASA:

l. napirend: Taj ékoztató a gázkazmii beruhéuáshelyzetéről.

EIőadó: AIherÍ LászIő +Deltagáz-Iű. iizemeItetésLuezetője

Pfaff Zsolt pol gármester: Bej elerrti, hogy az e|őzetes megállapodásoknak
megfelelően e napirendi pontrrál a helyi kábeltévé studiósa is bekapcsolódik,
vagyls élöben közvetíti a helyi tv. Lehetőség volt arra is, hogy a falu lakÓi a

testtileti tilésen megjelenjenek, és személyesen tegyenek fel kérdéseket a

De|tagázló képüselőjének. E lehetőséggel 2 á|larrtpolgén élt.

EzelgtÍnfelkérteAlberturat,tájékortabjamegtartásara.

Albert László a Deltagaz Kft tizemeltetési vezetője: A Deltagárzkft. 2000.

Februarjában megvásarolta a BakonygazKft-től az ERFoREX RT ffivállakoző
által kiütelezett gáruezeték rendszert. Az adás-vételi szerződés tartalmazta aztis,
hory a Bakony gáZlff' 3 napon beliil átaő1a a kivitelezési munkrík teljes

dokumentáciőjéú.. Utólag dertilt ki' hory eZ nem történt ffi€g, sit a maí napig is a

dokumentáció hianyos. Időkozben az elmaradtkivitelezési rrrrnkr&at aDeltagÍu
kft elvegeztette, azonbana dokumerrtációs hianyosságok pótlása még mindig nem

ért véget A mai napig kaptak batárflót a kivite}ezők, hory ezt tetjesítsék. Úrkút
vonatkozásában' a ktiltertileti szakaszon> eZ ma délutánig megÍÖrtént a beltertileti

szakaszról is a mai napig kaptak hatáidőt. Holnapi naptÓl megkezdődik a

dokumentáciő áMzsgalása és amennyiben nincs hianyosság, akkor jövő héten

kedden az benyujthatÓ a Banyakapitanyságh oz a haszrtalatbavételi engedély
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Mivel Szentgál község a nagyobb, ragaszkodnak ahhoz, hory a korzetközpont ott
legyen.

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag _ 8 szavazattal.- ellenszavazat nélkiil - az alébbi
batétrozatothozta:

5#2o,0& lX Í2J a*KÍ' sz' hfrór o r.at

Ú.a't Kozség Ónk armémy zati Képvisetötestti*4e az
52'2aaÜ. ilX.;} .ÍÖtrt. sz. hatarozatátkiegészíti az
alábbiak szerint:

Szerrtgal gs Úrkut közsegek fogorvosi korzoteinek
osszevonását kovetően a kÖrzetkozpont: Szentgál
kozség.

Felelős: Polgármester
Hatátrtdg: azonnal.

I

b . l Iv ouzhálőzat felifittása.

/A vállalkozői szerződést' és a hatarozatijavaslatot a képviselők előre, írásban
megkaptak.l

PfaffZsolt polgármester: Már többszor tarryalt a Testtilet a kozség:_wzfrlu
rendszer felujításráról. Stirgetően sztikség van rá. A terveket a tavalyi évben az
önkormányzat elkészíttette'

A Tertiletfejlesáési Tanácshoz pályézatot nyujtott be az onkormiínyzat, és ennek
érdekében érajÍnlatatkérttink a DRV Rt_től. Az éraj.ánlat is tÓbb szakaszra
bontva lett elkészítve a saját erő biáosítása miatt. Apályáz;at alapján aII'
szakasna atÍtmogatás l0 milliÓ forint, a saját erŐ 4.3oo ezer forint. A II. szakasz
azl. szakasz nélktil nem helyezhetó iizembe. Ezért a DRV RT-vel mint
üzemeltetővel is targyalások torténtek, és a képüselőknek is meg|tildött
Vállalkozőiszerzódés alapjan a 8,5 Millió forintos beruhrizás megvalósíthatónak
láts-Zik úgy, hory 2OÜL,2Ü02 es 2003. Éwe fizet# ko1elezettséget ke*vállalni

az önkorményzattak.Ha ez íry megtÓrténne, akkor a bővítéssel az uj telkeknél is
meglyugtatóan rendeződik a vízkérdés.
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Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs G}rÖrg-vi: A korábbiakban több variáciÓ is elhangzott a
pénziiryelcre vonatkozóan, de eztlttkaranylag a legiobbnak: Igaz hogy igy u
elkÖvetkezendő évekre is kötelezeffséget kell vállalnia az (itkormártyzatnak.

A Képüselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal,- ellenszaltazatnélktil 'azalábbi
határozatothozta:,

5ő/200*, rXÍ2./ okKt se h*Írozat

Úrtut kozseg; Ör* oreÉrrryzatának Képviselőtesttilete
elh afárcr_-n a - önkorm án)rzat tulaf donában ]évó vl ll
felujítasát, a DRV Rt altal elkészített vállalkozÓi
szerződés alapján, 8. 5 s8. 000. - Ft. beruh áruási

koltséggel.

A 8.588.000._ Ft. beruh:ízási koltségből

a.l a20W. É*kottse5retésbeft az iparllr;éx adó bevétel
terhére 1.600.000.- Ft-ot, és a sportintézrnényeknél
terxtezett- hitel uténfizetendő - kamat maradvanyból
650.000.- Ft-ot' összesen 2.250.000.- Ft-ot biztosít, míg
a

b.: l ZaÜt . Évi koltsegYetésben 3. 5 00. 000.' Ft-ot,

cr l 2A0+2. n-,i t Oltsegoetgsbe* 2 . 000.00O. - Ft-ot,

d./ zg+3. É* t omeglreésbe* 837 .906.-Ft_ot

biáosít.

Felelős : polgármester, jegyző
Hataridő: folyamatos

c./ Lipp János és tarsai teriilet vásarlási kérelme.

PfaffZsolt polgármester: Llpp János és 8 tarsa írásbeli kérelemmel fordult a

KépVselőte sttilet felé, ho gy 426 br sz* ingatlanon' a me go s ztást kovetően a

42őlL hrsz-on lévő 537 m2 naryságu terülstet, melyen a9 magénszemély

rulaj donában rí1ló garÍrcs van, me gvásarolhassák.

Javasolja a tertilet eladiísát, 100.- Ftl2m fuért.

Kérdés, bazzászőlás: Nern harrgzott el.
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A Képviselőtesttilet eryhangulag _ 8 szavazattal,- ellenszavazatnélkiil- az alábbi
határozatothozta:

57/200& /X12./ olrftt sz határozqt

ilrtritKözséglfu ormémyzattKépvise}őtestti{etea
hilaidonát képe-ő 4Z6lLhrs- lu537 ma nagyságő garáns

elnevezésii ingatlant közos trrlajdonként elidegeníti Lipp
JatosÚrkut, Majm 1tér 1t., Fujt Szilard Úr{<út, Jókai
u'2'l5,I{orváthl-ás aduxatCsokonai u- | Heiter
Lészló Úrkrit, Rózsatr; 1t, Te5rmaier János Úrffit, JÓkai
u 6l2,wo1sáKáÍolJlÚrkrrt' RóZsa u. 19, Fuit Csaba
Úrkrit, RÓzsau. 9', Horváth Istvarr thkirt, }okai u.2ll,
és Rostási Mária Úrkút' Jókai u.613. Sz. alatti lakosok
részére l00.- FtlÍnz vételarért.

Felelős: polgármester, j egyző
Határido: annnal.

d. Juhász Péter körzeti megbizottkérelme.

/Irásbeli kérelmet a képüselők előre megkapték.l

Kérdés. hozzászólás:

Dr. Dócry Mariann: A bérlakásokhoz konyhabútor nincs. Azt mindenki saját

maga szokta me gvásarolni.

Mádlné Sas AnikÓ: Az előtetőt, ha pénztigyi feltételek megvannak, érdemes lenne

megcsinaltatni.

PfaffZsolt: A ftirdőszoba csempézése, akádmegvásarlása és a lakás meszelése

megtortént. A számlikat akörzeti megbízott le is adta. 82.000.- Ft.

Ezt az összeget az eladásra kertilő gar:ízsok ellenértékéből és a gazdasági tartalék

terhére fedezni leheme.

Im ZaltÍnr:Mindenképp javasol1aaktfrzetését.

A Képviselőtesttilet egÉaneulag _ 8 szavazattal, - ellenszavazatnélktil - az a|ábbi
bat*rozatot hozta:
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58/2000. tX12./ okKt sz hmúrozat

Úrkut Kozség Öril<ormanyzati Képviselőtesttilete
JúásZPéter korzeti megbizottUrkút Rakóc-{ u. 45.

Sz. lakos önkormányzati bérlakásanak felujítrísa
érdekeben a 82.000.- Ft-ot sziímlák ellerreben kifizeti. A
kifizetés fedezete az eladásra kertilő garazsok
ellenértéke, valamint a gazdasági tartalék.

Felelős: Polgánrrester, jegyző
Határidő: azomal.

e./ Mester utcai járda felújítása.

PfaffZsolt polgiírmester: Tájékoztatja a Testiiletet, hory a Mester utca
felujításakor, gratis 2 kocsi aszfaltot adott a kiütelezó a járda felujításra, amely
kb. a jrárda szakaszfeléig volt elég. A másik fele 2'I0.000.- Ft bruttó aron.

Javasolja ezt azosszeget a jovő évi költségvetésMl kifizetrri.

Kérdés. hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A KépüselőtestÍilet eryhangulag _ 8 szavazattal.- ellenszavazat nélktil - az alábbt
hatÍrazate;thozta.

5%2000. rX.12./lkKt sa hutúqozat

Úrtrrt Község onkormarryzati Képviselőtes{tilete a
Mester utcai jarda felujítás ellenértékét, a27a.a00.- Ft-
ot a 200l. évi koltségvetésből teljesíti.

Felelős: polgármester:

Hataridó: 200t. Marcius 15.

Több tÍrgy nem volt' a polgármester az ülést 19.oo Órakor berekesztette.

lerrft.

-f\\
"Jort-o* \, ^- -Rostasí Mári'_

jegyzőft#*h?
polgármester


