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NAPIREND TARGYALASA:
1./ Kozségi kábeltévéátépítésénekmegfárgyalásaElőadó

:

Pfaff Zsolt polgármester
Szigeti József ügyvezető

/Satel kft ügyvezelője áhtalírtlevelet a képviselők előre megkaptak, mely a
j egyzőkonyv mellékletétis képezi./

PfaffZsolt polgrírrnester: A Satelkft ráltal írt levelet a képviselők megkapták,
*.'ybő' kitii"'k, hogy alff..azurkúti kábeltévérendszert teljes egészében
felujítja, ha megkapja a rendszer

1oo

oÁ_os tulajdonjogát'

Szigeti József ügwezető: A kft_ben lévő másik firlajdonos csak a levélben foglalt
feltételekkel tudja elvégeani a rendszer áúepitéset.
Az tlrkuti rendszerre 11 millió forintot kell fordítanta alft-nek, ezt az osszeget,
pedig más trrlajdonában lévő rendszerre nem hajlandÓk fordítani.
Rostási Mária jeeyzö: Té$ékoztatja a képviselőtestiiletet, hory a Satel lú' az
elrnult évben pÍlyázatotnyujtott be az oRTT_nek, az onkormányzat
Nyilatkozataval el|átva. ApályÍnatona l* Urkrit kozségre 5,7oO elFt_ot kapoff.
Alú saját ereje a 11 milliÓ forint és az5,7oo elFt kozotti ktilönbozete'|
Szigeti Jizsef: Nem igazánérti, hogy a jegyzonek mi kÖze van ehhez'
A kft felajránlotta, hogy - mivel az ankarményzafirak nincs pétrae, és
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2002 :ig az éwényesj ogszabályoknak megfelelően és a mtikodőképesség
kéri a 100
érdekébencsi1lagpontossa t ett teo''i - átépttt saját koltségénés ezért
oÁ-os tulajdonjogót. A' önkormányzat Órtilhet, hogy leveszi valaki a gondot a
1gy sima ügy, nem
11 kínlódnia a rendszerrel. Ó an hitte, eZ
va11aról, á* o.*

t

kell enólvitatkozni.
van köze
Vassné Balazs GyÓrryi: Véleménye szerint az onkormányzatrak igenis,
nem fudott volna résztvenni a 1ú, és mivel
témája is a
"patvtrl"tnor,*""tnélkti1e
ont orma''y"ati húajdonrÓl van szó, és a rendkívtili testtileti rilés
kábeltévé, beszélni kell rÓlaképezrek,
Ha jól értette Szigeti urat, akkor a levelében foglaltak ery ajánlatot
melyből nem enged semmit.

is,
Szigeti JÓzsef: Igy van. Ha a vallalkozók észjárásáúkÓveüré az onkarményzat
.,i3o*., hogy eZ az ajálsilataz önkonnÍnyzat érdekétszolgalnáa
Vassné Balazs Györgyi: Ha az önkorrnányzat elfogadná az ajintatát, az
későbbiekb.' *st."t."., hogy a lakóknak is azt az áratkellene fizeüritik,
se lenne,
amelyet a 1ú meg"szú,vagyts L onkorrnrínyzaürak ebbe beleszólása
bármilyen magas a diJ.

Szigeti JÓzsef: Ez is igaz.

PfaffZsolt polgánrrester: Meg kell értenie a ldt_nek, hogy csak simán az
önkormányzat a tulajdonjogot nem tudja átadni'
Nem tBdj;, hogy a róndszert a kft átepíti,YilTY új rendszert építki.

Szigeti József Még nem eldöntÓtt dolog. Lehet, hogy megmarad arégirendszer'
fit azújat. Mindenféleképpaz átépítést,ill. a felujítast 3 év
e. *l'1**o.*
"p
alatt terve zi etvégemi.
ha
Vassné Balazs Gyorryi: A képviselökhöz eljuttatott elsó levélben azvan,
oÁ-os
tulajdonjogat, az
az Ónkormanyzamak-nincs pénze, űw aldt kéri a 100
iparűzési adómentességet, az ötkormémyzat a fejallomásnak biztosítson ery
az
lielyiséget, terrrészetesen ingyen és bérmentesítve, kozterulet foglalási dijat
átepítéssel kapcsolatban ne vessen ki, stba lenyeg: az ónkormrányzat mindent oda ad, 1ll. átad, ezért az önkormányzatnem
kap semmit.
Szí geti József: Szrállj on be az Ónkorm ány zat anyagiakkal is.
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általvállalt
hangsulyo ma:.ha_ az önkormányzat a 1ú
1ú szerint hogy alalarlna a írlajdoni rány

Rostasi Mária jeryző: Ha

ö*é* f.lét aweiffia

_

a/a'ban'Legfe1jebb 25 oÁ-ral lehet szó'
o
5o_5
nem
hory
Biztos,
Szigeti József:
érdemes lenne
Rostási Mária jeg.vző: Az Önkormanyzat kepliselőtestÍiletének
u payuui össze_9en felüli összeget átvállalni,
vé gtggondolnia
3 év alatt tervezi a kft
hogy a kábe1tévé tulajdonjogu **gn*áoj*. ve'ry
ártépneo'a régit. A 3 év alalttalánaz
aziljrendsárt,
r.iápit
"uÉv
"i
és a kiviteli koltség közti
önkormiínyzatis biáositani-tudna apáIyÍaiiösszeg

uffi*fudná

i'

kiiüonbséget.
a koltségvetést'és a
PfaffZsolt polgárrnester: Javasolja é'ffiém1ecélérdekében
iesr,itetl titeseo e témávalújrakellfogla]kozni'
kö".tk

"ő

elfogadta'
A Képviselőtesttiúet polgármester javaslatát eryhanguarr
2. napirend: VegYes tiryek.
a./ Telekértékesítés.

Novák Antal
PfaffZsolt potrgiírmester: Építésitelek vásarlásaraérkezetÍkérelem
trrlajdonában lévő 517116 hrsz_u
és Walcz enar"áffi|. Azonkormanyzat
építésitelket szereÍrékmegvásarolni'

Kérdés-hozzászólas:

kell venni aú" is a
Vassné Balazs GyÖrgvi: Az Ónkorm ányzaffiakfigyelembe
és ezaltaljóval tÓbbet
telekértéke*ito"ffihogy mindenhol ott van a gázcsonk,
ér a tertilet.

PfaffZsoh: Azígaz,hogy a gazcsonk a telkeknélis megvan,
t'l"Jd"'*óknak a hazzájárulást be kell fizefiri.

ffiá|

Irdadlné Sas l{nikó: A telek
tavalyihoz kePest emelni kell'

de

a

jövőbeli

minderképpfigyeternbe kell vermi a gáú", és a

Imn ZoItám:A telkek r{rát nern keÍ felvimi, öfiilftit€lllra
van kedve' i11.pénzePfaff Zsoft : Javasolj a a telkek fuőt 2oo

Ft. /m2 _ben

valakinek epítkead

meghatarozri'
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A Képviselőtestiiilet 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatatharta:
612000. /III.9./

okKt

sz. határozat

Úrkut Község Önkormiányzati Képviselőtesttilete
az onkorm ány zat tulaj donát képezo 5 17 l 16 hrsz-u
9a3 2m nagyságu beepítetlen teriirletet értékesíti
Walcz Andrea Úrkút, Kossuth u. 28. ÉsNovrák
Antat Úrkút, Honvéd u. 2|. Sz. aLattj lakosok
részére2a0.- Ftlm? aÍért.
Felelős: polgforrester
Határtőő: miircius 31.
b.l Ingatlanvásarlás.

PfaffZsolt polpármester: A Mangián Kft elkészÍtettea 390 hrsz-u ingatlan
megosztiísát. Az önkorrorrémyzrrtmrér elózdeserrjeleáe, hory a tertilet egy
részének megvásárlásában érdekeh. A ldt felajránlotta a39alt1 lnsz-u 1758 m2
nagyságú foldrészlet megvásrffiásat ,2o.- FtJmz ifuon. Méltmyos fuak tnt1a,
megvételet parkoló kiala]cítasiára j avasolj a.

Kérdés.hozzászilás: Nem tmgzott el.

A Képviselőtesttilet egÉa€úan - 7 szavazatfuI, - eflels;zwazat nélktil -u,alábbi
határozatothozta:
7Í2a00. tlII. .! Ól<Kt. sz.batáro$at

Úrkut Község Önkormrányzati Képviselőtesttilete
megvásarolja a Mangan l(ft fulajdonában lévő
úrktlti 39oll1 hrsz-u 1758 m2 nagyságú
földrészle tet 20 - F tl m2 vételarért.
.

Felelős : polgiánrrester
Hatráridő: azonnal

c.l Helyi lakáscélútárrogatás.

PfaffZsolt polgiírmester: Busznyák Csaba és neje Úrkút, Béke u. l5., valamint
Csajági Timea és élettarsa Wittmann Baliízs Úrkút, Rakóczi u.34. sz. alatti
lakosok lalcísntsfulrási trimogatást kértek. Kérekntikhoz csatoltiík az adás-vételi
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szerződési szerződést, a keresetigazaÍást. Kérelrmükmegalapozott, mindkét
kérelrnez ő pér részérejavasol 100-100 e/Ft tanogatást.
Kér dés^ hozzátszőlás: Nem hangzott el.

A Képüselőtesttilet eryhangúar - 7 smvaz-attal, - ellelTszavaz

nélktitr -

u, alábbi

hatÍrozatathozta:

Úrkut Község onkormányzati Képviselőtesttilete
Buszryák Csaba és neje Úil<ut, Béke u. 15. Sz.
alatti lakosok részéte100.000.- Ft. azaz

ffi

kamat és költségmentes,
Egyszár:ezer
vi sszafi zetendő tanogatríst Íilapit nfre g az urkuti
19 5 l l hrsz-u lakóingatlan megvásmlásiához.
A kérelmezők atelyi tánogatast 10 év alatt'
egyenlő reszletekben ffiiznak megfizefiri.
A Megallapodás tartaknana a részletes
feltételeket, metyet ajegyző készítel.
Felelős

:

polgiárrnester,

Hatá'l.:rdo:

miircius 3l

j

egyzö

.

A Képviselőtesttilet egyhanguan - ? szavazattal. - ellenszavazat nélkiil - az a|ábbi
határozatothozta:
9/2000. /III.9./

ÖkKt

sz. határozat

Úrkut Község Ónkormányzati Képviselőtesttilete
Csajági Tímea és Yitfunann BalénsÚrkút, Rakóczi
u. 34. Sz. alatti lakosok részére100.000.- Ft, azaz
Egyszánezer forint kamat és koltségrnentes
isszafrzetendő támo gatást rállapít me g az urkuti
425 /7 brsz-u lakóingatlan megvásrárlásiához.
A kérelmezők a helyi tÍmagatétst 10 év alatt,
egyenlő részletekben tartoznak megfizetri.
A Megríllapodás tartalmana a részlete feltételeket,
melyet a jegyző készítel.

Felelős: polgánne ster, jegyző
Hatráridő: miárcius 31.
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d.l PfaffZsolt polgármester tájékoáatja a K@selőtesttiLletet, hogy miárcius 18.án Ausztriába van meghívásaapalgármesternek, iskola vezetésének és a
kisebbségi önkormányzat elnökének. Keutschachban az ottalntesfuér telepiilésen
lesz ery nemzetkÓ a tatélkoző. AZ oszfrákok Úrkut képviselőin kíviil meghívtak a
szlovén és olasz testvér telepiiüéseiket is.
Szerebrék hogy Úrkut is képviseltetné magát.
A költségvetésben erre a cékanern lett tervenle semmifele osszeg, ezffi ktilon
dontést igényel, hogy a Képviselőtestiilet vallalja azlutazás fedezetet.
AzutazásvárhatÓan 55 e/Ft_ba kertil. A Német Kisebbségi onkornrányzat ebből
2a eFt-otmagáxavéillal, a fennmaradő 35 ezsr forintot kellene a teleptilési

önkormányzatnak fedearie .
Amennyiben a képviselők tamogatjak azutazást,űgy a gazdasági tartalék terhére
megoldható lenne.
Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestlilet eryhangúan - 7 smvazattal, - ellenszavazat nélktil - az atábbi
határozatothazta:

la

12000 .

/II.9 /
.

ol<l<t.

sz. batÍrozat

Úrkut Község Önkormanyzat Képviselőtestiilete a
miárcius 1 8.-i osztrak testvérkapcsolat ápolása
érdekéberr 35.000.- Ft-ot biztosít a gazdaságs
tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azotvn7.

PfaffZsolt polgárrrester: A BakonygánKft-ben többségi tulajdont szerzett
DeltagázKft megkereste az srintát önkonnaryzatokat, hogy hozzál<meg
d./

dontéstiket annak érdekében,hogy a Magyar Energia Hivatal a Tarsaságot
szolgiiltatÓvá kij elolhes se. Kéréstiketar za| indokoltak, ho gy most jutott
fudomásukra az, rriszerint a rÖcÁzkijelolő hatirozatában szereplő
bekapcsolási hataridő lejart és a Hivatal ezértaKoGÁZ' szo|géűtatói jogát üssza
fogja vonni. A teleptiléseken folyó kivitelezési munkak érvényesszolgáltatői
kijelolés nélktilnem kezdhetők el, mert a kivitelezes részétképező nyílt arkos
szemléknéla leendő szolgiíltatinak jelen kell lennie.
Egyenlőre most ez üryben dontést nem kellhoani, mert az tiryet alaposan korbe
kell j rárni. A Bakony gáz ffi' ügyvezetése azon dontése, miszeriilt a D eltagáz Kftnek adta e! az elkésztilt vezeték fulajdonjogát' nem az énntett Ónkormiányzatok
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bevoniísával tÓrtént. A KÖGÁZ RT biáos hogy ellenlépéseketfog tenni annak
jövő hét
érdekében" hogy a szo]rgáltatői jog a Delta gázY.ft-é leryen. Ez üryben a
folyaman tatálkoni fogurrk arÖGÁzRT és aDe|tagánlú illetékeseivel is, és
az ottelhangzottak ismeretében a kovetkező tilésen tárgyalntkellarról, hogy
Úrkuton kit kértink a gáE szoLgáútatásra kijelolni.

Több tÍrgy nem volt, a polgiármester

$fuh*pcilgármester

ziilést 21.00 órakor

berekesztette.

|Í
''{o.lÁ.*

\\or,..'

-

RostaSi Mária
jegyző

