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Községi Onkornrínyzat K{pviselőtestülete
8409 llrkutl Rákóczi u. 45. tel.: 3.
Szán: 3:L5/L994.

!

JE eyz őxö$Yv

K;gziilt : tlrkut Közeég önkorniínyzata Képvise]-őtes*ü1etének
L994. novenrbel ol-én negtartott rendes üIésérőI.

Áz ü].és !eIye; Kőzségháza tanácsterem.

JéIen vannaK: Pfaff Zsott pore'íInestel,
Dr.Dőczy Maríanna'

-2-a.uur-tn JJagEIo,
Keller József,
Tyóbertné x1eÍn Beáta,
Zsebeházy Kálo].y képviselók.

Táyo]. Baxadtakl Fehér'József, Rieger Ííbol, sáxkány ?áIné és
lenk Gyu].a képvíseJ.ők.

Tanácskozási .iogga.l réezt vett: Yértes Mík1rís Jegvző
Sziíes Péter MDF képv.
Reisinger T,ajos KDNP képv.

?faff Zso].t: Polgrírmester köszöntí a képviselőket, a negbivotta-
kat, valapínt a község + érdeklődlő állampolgrírát.
Megállapitja, bogv az ü1és hatáxozatképes, arivel a képvíse16tee-
tií].eti tagokból 6 jelen Yan.
Megpyitja az üIést, és ispertetí a napirendí pontokat a negbivó
alepján:

Napirendíjontoki !. / Kőznegba13.gatás id6pontjának kitiizése.
Etőgdór ?faff ZsoLt polgárnestel

2. / Lz üzletsor etadásával kapcsoJ.atos Eeg-
beszé1és.
E1ő9dó: Pfaff Zgolt poJ.gárnrester

3./ vag1es ügyek.
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A Képvíselőtestii1et a Bapírendi pontokat batrírozathozatal
ne]-1őzéséve1 elfogadta.

I

1.,/ I{apígendi pont.

1 Köbmegbal}gatás ídőpontJának kítlizése.

'$.ÍÜso.}.!.i Táj ékoztatJ a a Képvíse].őtestületet , bogy az
SZIr{SZ-nek naegfe].elően nrínden évben sziikséges ktízraegbal.lga-
tást tartanÍ" a testii].etnek.
Erre Ídén még nen kerüIt sor. A közmeghaIlgatás ÍdőpontjáuI
noveraber ].1-ét javasolja. I{ovegrber 15-íe kell döntetiink
ugyanis, a Yeszprém Megyei YÍz-és Csatoruanrii Vállalat Rész-
vénytrírsasággá töltén6 alakulájáuan való részvéte].iinklő1.

A Képvise16testii1et a javaslatot megvitatta, és 6 igen sza-
vazatta} tartózkodás és ellenszavazat nélkiil egyhággulag
Begbozta a következ6 batrfuozatot:

119 r994. _T.01. OkKt. s.z. batáEozat;

Urkut Község ör:kormrínyzatának KépvÍse16testü-
lete a községber Lgg4. évben tartandó közmeg-
baL1gatás 1dőpontjául

l994.noveeber llnén 17.oo órát
batrírogza meg.

Á köznegbalIgatás belye z Községbáza tanácstelem.
Á KépviselőtestüI'et negbizza a ae&yzőt, hogy a

község lakosságát a közrregbalJ.gatás be].véről és
időpontjárót tájékoztassa.
Felg16s :Yértes lrlíklóg ie4yző
Határii16: 1994. noveraber 07.

2-l@
Lz iiz].etsor értékesítéséveI kapcsolatos megbeszélés.

Pfaff Zso1t: Tájékoztatja a Képvise]-őtestÍiletet, hogy Kardos
taJosné az Á3C iiz].etbelység jeLen1egi béllője töübszöri egyez-
tetés után sem tartja megfele].őnek a belység vételtfuát.
Átaaja a szót Kardos T,ajosnénak.
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Kardos ta.Joené: Vélenénvé szerint a helység véteIfuaként
megállapított 5 nillió 5oo ezer forÍnt nen felel neg a

ubrvseá'miiszakí állapotának. i

Áz íizletbe1ység csatornáí le vannak'szakaclva, a pírteéket
Éen tudja basznální, mett á11 benniik a viz.
A belység fiitéséhez szükséges két kazán negvásárlása Ís
nagyobb aryagí terbet ró rá, nÍnt azt előzőLeg gondolta.
á be].ységben nena aÍiköalik a nolegvízlr' boylel, Bá3 nem ja-
vÍtbató ujat kell vásároInÍa, ba arregvétel ne].lett dönt.
A fenti okok níatt 4 níL].íó 50o eaer folirtos vételálat
tart reáIÍsnak.

ZgebebáEr Káro1yi Á fentÍ biányossá8okat ő is eIÍsmerÍ,
tle vé].eménye szerínt maxímun 500 .ezey Íorintoe kíadást
jelentenek.
Javasolja, bogy a véte].árat ernyive]. csökkentsék.

Pfaff Zsolt: Tudja, hogy a bér16rek nebéz előterenatenie
a vásállásbog sziikséges összeget, de a% a vélenénye, hogy
egy í]-yen központÍ helyen tetrvő nagy alapterületü heIvség
hosezú távon jó1 jövedelnezbet. I;ííndenképpen érderres megvennÍ.
Zsebebáay Káro}y javas}atáva]. egyetért, azt végső ajánlatnak
javasolja az Ónkornányzat yészéxől.
Javaso1ja továbbá, bogy a raásík két iizletbelység á11apota
xríatt ugyaníIyen arányu vételrír kedveznényben résÉegÍtse az
Ónkornaányzat a vev6ket.

Á Képvíselótestület a javaslatokkal egyetértve 6 ígen sua-
vazattgln el].enszavazat és taltózkodás nélkül, egyhangu].ag
negbozta a következő határozatokat:

t]:r,kut Község öhkornányzatának Képviselőtestülete
az tlrkut, 396/7/A/5- hlsz.-u ÁBC belység és

396/7/A/6. brsz.-u ABC belységbez tartozó raktár-
belységek eladástfuóI szőLő 88/L994. /vT'Íf',29./ öttct. 3Z.

hatáxozatát alódositja az alábbiak szelint.
Aa iizLethelység és a hozzá kapcsolódó raktálak a

vev6ve1 többszöri nreBbeszé]"és solál kíalakÍtott
végső vételára 5.ooo.ooo.-tr't, azaz ötrorttió forint
+ Áfa.
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A Képvise16testii1et feJ.szóIítJa a bér].6t ÍrásbeIi
nyílatkozat tételére'a vételál elfogadásfuól.
A nvilatkozat tételének végs6 hattfuideJe: L994.
novenber 04' 13.00 óra.
Á fenti batrírídő jogvesztő hatályü.
A Képvise]-őtestü].et fenntartJa a jogát, bogy a
batríridő ].ejrírta esetén a vonatkozó jogszabá-
lyok szel1nt nás nódor értékesíti a belységeket.
Fe].e16s: Pfaff ZsoLi poIgármester
Eatríridő: azonnal

Ilrkut Község önkornrínyzatának Képvíselőtestülete
az Urkut 396/77714. hrez.-u }Íusbo}t belység e1a-
dásríról szóló B9/L994. /lrT.IÍ.29./ ötxt. s,|.. ha-
tározatát nródosítja a% alábbiak szerint.
Lz íig].etbelység a vevővel többszörí negbeszélés
sorá! kíalakított végső véte].ríra 52o.00o.-Ft'
azaz otszázbuszexel forint + Áfa.
A Képvise].őtestület felszólítja a bélIő't irás-
be].í nyílatkozat tételére a véte1ár e3.fogailásáról.
A nyÍlatkozat tételének végső határideje: 1994.
novernber 04. 13.00 óla.
A fentí batárídő jogvesztő batáIyu.
Á KépvÍselőtesttilet {enntartja a jogát, bogv a

batáridő lejárta esetén a vonatkozó Jogszabá]-yok
szerint más módon értékesÍtÍ a belységeÜ.
Felelős: Pfaff Zsolt polgrírnester
Eatáridő: azonna].

l22/l994. /xÍ.ol./ rjnxt. SZ. határozatl

Urkut Község onkorrriínyzatának Képvise].őtestü1ete
az Urkut 396/r/u3. blgz.-u Rubágatí bolt he]-ység
eladásííxóI szótó ].o3'/L994. /Íx.26-/ ötxt- 9Z. ha_
tátozatát aródosítja az alábbiak szerint:
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Az iizIethe].ység a vevőveI többszörí megbegzélés
áoirín ktalakitott vé{só vét'etÉíra 52o.ooo.:ít, á,iáu
ötgzázbuszezey forÍnt + Áta.

Ü Á Képv1selőtestüIet felszólítja a bér].őt irásbe}Í
nyilatkazat téte].ére a vételrír elfogadásáról.
Á nyÍIatkozat tótelének végs6 batrílÍdeje: L994.
noveabe:r 04. ].3.0o óla.
A fenti batár1dő jogvesztő batáIyu.
A Képvíse16testii].et fenntartja a jogát, bogy a
batáridő lejrírb esetén a vonatkoző iogszabályok

- Í'zerLnt más nódpn értékesÍtí a he1ységet.
Ib].elős: Pfaff Zsolt polgármester
}Íatrír1dő: azonnal

Vegyes iígyek.

a./ ?olgármester i:. baví iL1etménye.

FuÍth lés-zló: Pénziigyi Ellenőrző Bízottság elnöke táJékoz-
tatja a KépvÍse16testü1etet arló]., bogy A po3.gáralesteyi
tísztség e].].átásrfuak egyes kérdéseíről szőLó 1990_. évi
T'trYIÍ. Törvény 6. $. /2/ bekezclése alapján a polgrírmester
mÍnden év utolsó hónapjábanrlegalább egyhavi nunkabére
ílletí Eileg.

Felkéri a testiíletet, bogy döntsön a juttatás mórtékél6l.
A Képv1selőtestiilet az előterjesztést megvítatta, és 5
Ígen szavazatt&l' ]. tartózkodás /ptatt Zsoltl ellenszava-
zat néLkiÍl aregbozta a következő batrfuozatot.

L23/L994. /xL.o'J-./ otittC SZ. határozatz

Ilrkut Község önkormányzatának Képvíse}ő-
testfi].ete a polgrírnesternek jáír L3. havi
külön juttatás Bértékét *gy baví raunkabé-
rének Loo /rban, 66.300.-Bt-ban azaz Eat-
vanhatezerbáromszáz for1ntban á1Lapítja nreg.

Fele].ős: Véltes Mík].ós iegvzí
Eatrfuíd6: L994. decer,nber 10.
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Lz elbasgaott napÍrendi pontokkal Eapesolatban továbbí
.,

_-*'-'_'.;á-_.j*J_.képgís_e_I6-Í..észre"vé*e1 ,*hozzász6láa,.nBB.'_YoIt1,...í$y..9. po1_
gárneeter az titégt ].9.oo órakol borekegztette

teg Mik].ós
gegyz6
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