Községi önkormányzat KépviseIőtestülete
8409, Urkűt, Rákóezi ut. 45. Tel:3.
Szám: 18-15/1995.
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Készült: Urkút' Község önkonnányzata Képviselőtestületének
szeptember I8-án megtartott rendes üléséről.

1995.

Az ülés héiye: Községháza - tarrácskozó terem

Jelen vannak:

Pfaff Zsolt polgármester,

Brenn János,
Dr. Dóczy Marianna,
Freud Antal,

Klein Zoltánné'
ticsauer Nándorné,
Ríeger Tibor'
Tent<né Lipp Évaképviselők.
Távol maradtak: Gerecs ltíiháIy és Gubicza Nándor képviselők.
Tanácskozási Joggal részt vett: Vértes tíikIós 7egrző.
Meghivottak:

1. Napirendi pont: Bors Gábor polgármester _
Bug1ik László ügyv. ig. -

2.

Vegyes üryek:

b.
d.
e.

Herend

Vakond

Kft.

Alfréd Belfegor Bt.
pont: Klein Zoltán
pont: Daragó

pont: Takács Nándor

ig.

Hauser ta3os

Ált.

Pfaff Zsolt: Polgármester köszöntí a képvíselőket, és megállapit3a,

ist<.

hogy

az ülés határozatképes, miveI a képviselőtestüIeti tagokbóI 8 3e1en varr.
Megnyit3a az iilést, és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó alap;án.

-2Napirendi pontokz L./ Veszprém tríeryei Víz- és Csatornamü Részvénytársaság
szétválása.
Előadó: Pfaff Zso1t polgármester

2./

Yegyres ügyek.

A napirendi pontokat a Képviselőtestület határozathrozatal mellőzésével eIfogadta.

1./ Napirendí pont:
Veszprém Meryei

Viz- és Csatornamü Részvénytársaság szétválása.

Pfaff Zsolt: A képviselők megkapták a

Viz- és Csatornamü Rt.
mint tula3donos nyilatkozatát kérik, hogy
Veszprém Megrei

Ieve1ét' ameIyben az önkormányzat,
1996. 3arruár 1-3ét követően, az Rt határozatlarr ide3üvé alakulásától rnílyen
formában kiván3a megoldani a testület a mizszolgáItatást. Mint a képviselők
tud3ák, a koncessziós pályázat sikertelen vo1t. Jelentkezett viszont a Vakond
Kft., amely válIalná a vi.zszol'gáItatást, abbarr az esetben, ha Herend is be1ép.
Átaa3a a szőt Bors Gábornak, Herend község polgármesterének és Bugyik tászlónak a Vakond Kft. üg5rv. ígazgató:ának' hogy mond3ák el ezzeltapcsolatos véleményüket.

Bors Gábor: Herend községben is problémát 3eIent a vizszolgáltatás megoldása.
A Képvise1őtestület legutóbbi üIésénszületett döntés arról, hogy a koncesszíóba adást váIaszt3uk. EzzeL megnyilt a lehetőség arra, hogy Herend és Urkút
kiIép3en az Rt-bőI.
Bugyik László: Köszönti a képviseIőket. Röviden ismerteti a Vakond Kft. helyzetét a térségben.1995. okt. 1-tő1 kezdődően veszík át Nevesvámos és Veszprémfa3sz községekben a vizszoi.gáLtatást. A gazdaságossági szánitások a1ap;án
szeretrrének több községet bekapcsolní a szolgáItatásba. 2o_3o km-es körzetben
több ilyen község is van, akiket képesek minőségi szinvonalon ellátrri. Amenynyiben mindkét teIepülés kiválik az Rt-bőI, vá11a13a a szolgáltatás eLvégzé_
sét. A végső döntés előtt tá3ékozódni kiván a vLzszol,gáItatás helyi helyzetérő1.

Pfaff Zso1t: Az elhangzott hozzászlólásokat figyelembe véve, 3avasol3a a kép_
viselőtestüIetnek a kilépéselhatározását, azzaL, hogy az önkormányzat nem
nevesitett

va,g5ronával maradJon

az Rt-ben.

-3A Képviselőtestület a 3avaslattaI eg1etértve, I i'gen szavazattal' tartózkodás
és ellenszav-azat néIküL' egrharrgűlag meghozta a következő határozatot:
77

/L995. /Ix.L9.

/

ol,<Kt. száríÍ|ű tlatározat:

1. Urkút Ki5zség önkormányzatának Képviselőtestülete
egyetért a Veszprém Meg5rei Viz- és Csatornamü Rt
1995. december 31-én szétválássaI történő megsziintetéséveIés az RT-ben lévő, nem nevesitett,müködtető vagyonával részt kiván verrní az 1996. 3arruár
1-én al.akul.ő, az RT. eryik 3ogutód3aként létre3övő
határozatlan ide3ü zárt ú'apitásúVeszprém Megyei
Viz- és Csatornamü Részvénytársaságban.

2. A Képviselőtestii1et nevesitett vagronával nen kiván részt venrri az 1996. 3anuár l-én alakuló az 1.
pontban emlitett RT-ben, azzal 1996. 3anuár 1-tő1

koncesszióba kiván3a adni közmüveínek üzemeItetését.

Fele1ős: Pfaff Zsolt pol-gármester
Ha'táridő: 1995. szeptember 25.
Az eIharrgzott napirendí ponthoz kapcsolódóan más nem hangzott el, ezért a polgármester, megköszönve a meghivottak részvételét,áttért a 2. napirendi pont
tárgyalására.

2./ Napirendi pont:
Veg1es ügyek.

a./ Az

önkormányzat pénzúgyihelyzete,

helyi

adó bevezetése

Pfaff Zso1t: Az önkormányzat pénzügli helyzetére tekintettel felvettük a kapcso_
latot a Veszprém Megyei r'axlsz_sza1. A kapcsolatfeIvétel cé13a az önhibá3ukon kivüI hátrányos helyzetbe került önkormányzatok részérekiirt támogatás lehetőségének megvizsgáIása volt. A támogatás iránti igényt 1995. szept. 3o-ig kell benyú;taní a rÁxrsz-rroz, ők továbbit3ák a Belüryminísztérium és a Pénzügyminisztérium
felé.
Az elvégzett számitások 3.015 eFt müködési forráshiányt mutattak ki. A támogatás

a-:r*j

-4benyú3tásá}roz szijkséges, hogy

a Képviselőtestület a mellékelt szárnitások

ezt a- összeget }ratározatiIag

mond3a

ki.

aIap3án

A képviselőtestület 8 igen szavazattal-, tartózkod3ás és el1enszavazat né}küI,
eryharrgúJ-ag meghozta a következő határozatot:
7811995.

/IX.L8./ ömt.

számú határozat:

Urkűt Község tinkormányzatának Képviselőtestülete
megállapit3a, hogy a- önkormányzat mtiködési forráshiánya: 3.015 ezer Ft.

Fe1elős: Pfaff ZsoLt polgármester
Vértes lt{iklós 3egyző
Határidő: Folyamatos

Pfaff Zsolt: A támogatás további feltétele helyi adó bevezetése. Bár az eJ.őző
és a 3eIenlegi képviselőtestüIet esetén ís felmerült erurek lehetősége, de szocíá1is szempontok miatt eddig nem került rá sor. Javasol;a helyi iparüzési adó,
illetve kommunális adó bevezetését1996. ;anuár 1-tő1.
A KépviselőtestüIet a ;avasIatot rnegvitatta és helyi iparüzési adó tárgrában 7
igen szavazattaL, tartózkodás néIkül, 1 e1lenszavazattaJ' /Pfaff ZsoJ-t/ meghozta a következő határozatot:
79/1995. /Tx.L9./ dt<xt. számú határozat:

Urkút Község önkormány zatának KépviselőtestüIete
a helyi iparüzési adó bevezetésérőI szóIó Javas-

latot elutasitotta.

A KépviselőtestüIet a kommunális adó tárryában 7 ígen szavazattal, tartózkodás
nélkül' 1 el].enszavazattal megalkotta a következő rendeletet:

9/1995. /rx.ta./ öt<xt. sz. rendeIet:
Magánszemélyek kommunális adó3áró1.

A külön iven szerkesztett rendelet 3e1en
;kv. e1választhatatlan részétképezí.

Fele]-ős: Pfaff Zsolt polgármester
Vértes Miklós 7egrző
Határidő: 1996. larruár 1.

E

b./ Belfegor Bt.

kérelme

Pfaff Zsolt: Fe1kéri Daragó A1frédet, hory

ad3a

elő 3övetele tárgyát.

Alfréd: A Belfegor Bt. képviseletében előad3a, hogy a Mangán Étteremüzemeltetésérea- önkormárryzattal- kötött szerződésben foglaltak nem valósultak meg.
Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hory a tornacsarnok elkészijlte után az
étterem fütésétközös kazárrnal o1d3ák meg. Ez nem történt meg, és a fütési szezon kezdeiéver komoIy többlet költséget 3elent a Bt. szárnára az o1a33a1 történő
fütés. Erurek a problémának a megoldását kéri az önkormányzattól.
Daragó

Pfaff Zsolt: Elismeri, bogr az étterem fiitése nem Iett megoIdva, Ieginkább azért,
mert nem voIt rá pénz. Javasol3a, hogy a bérIőkkel és a müszaki üg5rintézőveI közösen vizsgáI3ák meg a megoldás lehetőségét és a következő testületi ülésen hozzon döntést a Képvíse1őtestület.
Daragó

Alfréd: A ;avaslatot elfogad3a.

A képviselőtestüIet ezt követően I igen szavaza'ttal, ellenszavazat és tartózkodás néIkül, eryharrcúlag neghozta a következő határozatot:
80,/1995. /I'x.j.a./ öt<xt.

sz. határozatz

Urkűt Község önkormányzatának Képviselőtestülete
utasit3a a polgármestert, hory a müszaki Ügyintézővel és a Belfegor Bt. képviselő;éve1 közösen
doIgozzon ki 3avasIatot a Mangán Étterem ftitésének megoldására vagy a többletkíadások kompenzáIására.

Fe1elős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: 1995. okt. 31.

c./ relekvásárIás
Pfaff Zsolt: A képviseIők megkapták a kérelmeket. Javaso13a,
7o,_ Ft/m2 áron értékesítseaz önkormányzat a teIkeket.

hogy a kedvező

-6A képviselőtestüIet a ;avaslattal eryetértve 8 ígen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat néIküI, eryharrgúIag meghozta a következő határozatokat:

81/1995./IX;18./ ökKt. számű határozat:
Urkút Község önkormányzatána]r Képviselőtestülete
Varga lt{ariarura és Gelencsér Györry /Urkút, Irlá3us
1 tér 5./ lakosok részérelakóház épitésecé13ábó1
értékesitiaz Urkút 5L7/27. hrsz-ú 1031 m2 területü
ingatlant 72.L7o,- Ft, azac Hetvenkettőezeregrszázhetven forint vételár megfizetése ellenében. A vevők.az ingatlanra 4 éven belül kötelesek családí
}:ázat épiteni. A részIetes feItételeket az ingatlan adásvételi szerződés fog3a tartaImazni, amelyet a jegtző készitett eI.

Felelős: Vértes Miklós jegrző
Határídő: 1995. október 15.
8,2/L995./rx.18.

/

öt<xt. számű határozat:

Urkrlt Község önkormány zatának KépviselőtestüIete
Novák Attila és ne3e Kiss Barbara /vrkűt, Rákóczi u. 33./ lakosok részérelakóház épitésecé13ábóI'értékesiti az Urkűt 5L7/L9. hrsz_ű 9o3 m2 teriiletü ingatlant 63.210,- Ft, azaz Hatvanháromezerkettőszáztiz forint vételár megfizetése e1lenében. A vevők az ingatlanra 4 éven belül kötelesek csaIádi házat épiteni. A részletes feltéteIeket az ingatIarr adásvételi szerződés fog3a
tartalmazrrí, amelyet a Jegrző készitett el .

Felelős: Vértes Miklós jegrző
Határidő: 1995. október 15.

d./ Klein
Pfaff Zsolt:

Zo]-tán kérelme

Kéri.

Kleín Zoltánt,

hogy ad3a

elő kérelmét.

-7K1ein ZoLtán: A község belterüIetén fekvő 373/L5. hrsz-ú 889 m2 müveIési terü]-etet kiván;a megvásárolni, mely Lakőháza közvetlen szomszédságában fekszik. A területet id. Horváth László müveIte, aki müveIési 3ogáró1 lemondott. A terüIetet
gazdáIkodási célokra kiván;a megvásárolni.
K1ein ZoLtárné: Be3e1enti, hogt az üryben fér3e révénszemélyesen is érintett,
ezért sem a napirendi pont tárgyalsán, sem a szavazásban nem kiván részt venni.
A Képviselőtestület a be3elentést határozathozataI melIőzésével tuaomásul vette.

Pfaff Zsolt:

Elmond3a, hory a terület az önkormányzat tula3dona, tehermentes,
ezért nincs akadáIya az elídegenitésének.

A Képviselőtestület a kérelmet megvítatta és 7 igen szavazattaI, 1 tartózkodással /K1ein Zoltárrné/, el'Lenszavazat néIkül meghozta a következ,ő határozatot:
83/1995. /Íx.I.9./ ötxt. számú határozat:

Urkút Község önkormány zatának KépviselőtestüIete
K1ein ZoLtán és Ne3e, Urkút, Sport u. 1. szám aIatti lakosok részéreértékesitiaz Urkűt 373/L5
hrsz-ú 889 m2-es területet. Az ingatIan véteIára
L7.78o,_ Ft, azaz Tizenhétezer-hétszázrryolcvan
forint. A részletes feItéte]-eket tartalnazó adásvételi szerződést a jegrző készitette eI.
Fe1e1ős: Vértes

Miklós jegrző

Határidő: 1995. október 31.

e./

Tornacsarnok

bérleti di3a

Pfaff Zs91t: rsmerteti Takács Nándor az urkuti Hauser La3os Általános
igazgató3a áItal eIkészitett tervezetet a tornacsarnok házirend3éről.
Brenn János:

ért eg1ett azzaL a szabáIyozássa1,

Isko1a

amely nem engedi rneg hogy
az urkutí lakosok szabadon be3árhassarrak a tornacsarnokba, megnézhessékhozzá_

tartozó3ukat.

Nem

-8Takács Nándor: Véleménye szerint a tornacsarnok épségétcsak akkor lehet rnegvédeni, ha ez a rendelkezés benn marad a házirendben. KüIönben nincs aki felelőséget váIlalJon a rend fenntartásáért. Amennyiben a testüIet nem fogad;a el a bází-

ezt a rendelkezését, a maga részérőI nem tud és nem is kiván feleIőséget
vállalni a tornacsarnok álJ-apotáért. Ebben az esetben nem 3áru1 hozzá, hogy a képviselőtestüIet az áLtala elkészitett házirendet feIhasznál3a.

rendnek

A poIgármester a kérdésthatározathozatalra bocsátotta.
A képviselőtestület 5 igen szavazattaJ-, 2 tartózkodással /ptatr Zso1t, Dr. Dóczy
Marianna/, I ellenszavazattal /fenkné Lipp Éva./meghozta a következő }ratározatot:
8411995. /Ix.18./ ökKt. szánu határozat:
Urkut Köség önkirrmány zatának Képvise1őtestülete
3elenlegi formá3ábarr nem fogad;a eI a Takács
Nándor által elkészitett tornacsarnok házirend

tervezetet.

Ezt követően Takács Nándor az áLtala elkészitett házirend példányait összeszedte
és eIhagyta a tanácskozótermet.

Pfaff Zso1t polgármester ezt követően előter3esztette a bérIeti di3akra

vonatkozó

3avasIatát. A képviselőtestület a 3avasIatot megvitatta és 8 igen szavazattal, tar_
tózkodás és eIlenszavazat nélkül egyhanguIag meghozta a következő határozatot:
85./1995. /Ix.L8./ ömt. számu határozat:
Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestü lete
a tornacsarnok bérleti di:át a következőkben
határozza meg:
1- 9 fő:
6o Ít/fő/őra
1o- 20 fő:
1.2oo ft/őra
4.ooo ft/őra
21- 5o fő:
6.ooo Ít/őra
5]--1oo fő:
2]-.ooo ft/őra
]-oo-35o fő:
A képviselőtestüIet megbizza a polgármestert,
az uJ házirend elkészitésével.

Fele1ős: Pfaff Zso1t polgármester
Határidő: 1995. október 20.

-{

-9Az eLharrgzott napirendi pontokkal kapcsoLatbarr továbbí képviselői észrevéteI,
hozzászólás nem harrgzott eI, ezért a poIgármester az ülést 21 órakor berekesztette.
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Vértes }tiklós
jegtző

