
Községi önkormányzat Képvise1őtestüIete
8409, Urkút, Rákóczi u. 45. TeI.: 3.

Szám: 18-9./1995.

JEGYzőKöNYv

Készült: Urkűt Község önkormányzata Képviselőtestületének 1-995. április
26_án ]-7 órakor megtartott rendes üléséről.

Az iiIés helye:
Kőzségltáza - tarrácskozó terem.

Jelen vannak:

Pfaff Zso]-t polgármester,
Brerrn János,
Dr. Dóezi llariarrna,
Gerecs MiháIy'
Gubicza Nándor,

K1ein ZoLtánné,
tiesauer Nándorné,

Rieger Tibor képviselők.

Távol maradtak:

Freund Antal, Tenkné Lipp Éva képviseIők.

Tanáeskozási Joggal részt vett:
Vértes l,íiklós 7egrző.

lfaff Zsolt: polgármester köszönti a képviselőket. lttegálIapit;a, hogr az
ülés határozatképes, mivel a képviselőtestüIeti tagokbóI 8 3e1en van.

Megnyit3a az ülést és ismerteti a napirendi pontokat a meghívó alap3án.

Napirendi pontok:

L./ Az 102311-995. /tlt.22./ Korm. határozatból fakadó helyi in-
tézkedések megtárryaIása.
E1őadó: Pfaff Zsolt polgármester

2./ Yegyes üryek.
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A napirendÍ pontokat a KépviselőtestüIet határozatlirozatal mellőzésével eIfogad.ta.

1./ Napirendi pont : Az LoZ3lrggs. /tll . 22/ Korm. határozatbóI fakadó heIyi in-
tézkedések megtárgyalása.

Pfaff Zsolt:
A kap"iéTBk megkapták Kuncze Gábor belüg5rminiszter úrnak az Lo23/L995. /III. 22./
Korm. rendelethez kapcsolódó levelét.
A levél a;ánlásokat tartalmaz, tehát nem kötelező érvényü az önkormányzatokrl, &_

zonban a kiadások csökkentése és a bevételek növeIése és ezzer. együtt a gazdáIko_

dás racionalizáIása minden örrkormányzat érdeke. A Képviselőtestület az 1995. évi
körtségvetés tárgyalásakor már fogIalkozott ezzel a témával, amikor az í:ntézmények

költségvetését tekintettük át. Az eIfogadott költségvetésben tervezett bevételek *

főIeg a vizíközmüvek koncesszióba adásából származőak - nem tekinthetők biztosnak.
Amenrryiben ezek nem reaIizálódnak szeptemberben nehéz ber.yzetbe kerüIhet az önkor-

mányzat. Javasol;a, hogy a testület stratégiai döntést hozzon most, és intézményen-

ként vízsgál3a a kiadáscsökkentés Iehetőségeít.

Rieger Tibor:
Nem hiszi, hogy bevételiink fog származn!. a koncessziós páIyázatból, és véIeménye

szerint akkor már késő lesz megszoribő intézkedéseket hozni.

Pfaff Zsolt:
Erre az előter3esztésre éppen azért került most sor, mert má3us folyamán már kide-
rü1, hogy mekkora az érdeklődés a koncessziős páLyázatra, Íg5r má;us végén meghoz-

hat;a a testüIet az ebből fakadó döntéseket, ha a bevéteIek nem teI;esithetőek.

Brerrn János:
Véleménye szerint a Képviselőtestület akkor sem latolgathat3a ezeknek a döntéseknek

a meghozatalát, ha lesz bevételünk, mert 3övőre a hitelfeIvételből fakadó kötele_
zettségeink tel;esitése ugyanilyen nehéz helyzetet fog eredményezni. Akkor is 3a-
vasol;a a kíadások csökkentését az i:ntézményeknéI, ha az együtt 3ár létszámleépités-
sel is, hiszen tartósarr csak igy Iehet megtakaritást elérni.

Rieger Tibor:
Egyetért Brenn János véIeményéve1, muszálya létszámokhoz nyulni, még ha fá3da1mas

is lesz.
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Pfaff Zso1t:

Javasol3a, ho&y az íntézményvezetők dol'gozzák kí program;ukat, amiket a Kép-

viselőtestület következő ülésén megtárgyaIhat és döntést hozhat.

A KépviselőtestüIet ezt t<ovetáen 8 igen szavazattaI, tartózkodás és elIen-

. szavazat nélkiil, eg1hangulag'meghozta a következő határozatot: : '

aa/Lggs. /Iv. 26./ ol<Kt. sz. határozat:
Urkut Község önkonnányzatának Képviselőtestülete az
(jnko-mányzat köItségvetési eg5rensuIyának 3avitása ér_

dekében kíadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések

meghozataIát határozza eI -

Ezért felkéri az Tntézmények vezetőit, valamint a Jegy-
zőt, hog5r a Lo23/L995. /ttt. 22./ Korm. határozatot,
vaIamint a Belügyminiszter a3ánlásait figyelembe véve

dol'gozzák ki kiadáscsökkentő és bevételnövelő prograJn-

3ukat az áItaluk vezetett intézményekben, valamint a

Po1gármesteri Hivatalban.
A programok elkészitése során L5 %-os költségcsökkentés

elérésére töreked3enek az 1995-ös évben és olyarr intézke-
dések megtéteIét írányozzák eLő melyek az elkövetkezendő

években is a fenti mértékben biztosit;ák a költségek csök-

kenését és az intézmények hatékonyabb müködését-

Fe1e1ős: Pfaff Zsor.t polgármester

Vértes Miklós 7egyző

Intézményvezetők

Határidő: 1995. má3us 23.

Az első napirendi ponthoz további hozzászőJ.ás nem hangzott el, ezért a polgár_

mester áttért a második napirendi pont tárgyalására.

2./ Napirendi pont

Vegyes ügyek

a./ rngatlanértékesités

Pfaff Zsolt: A Képviselőtestület 2L/Lggs. II. 2o./ okKt. számu határozata alapJán
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megtörtént az urkuti 395/9. hrsz-u terüIet megosztása. A garázsépületekhez tartoző

területek küIön helyra3szi számot kaptak.

Javasol;a a Képviselőtestületrrek, hog5r a tula;donviszonyok rendezése érdekében mél-

tányos áron idegenitse eI az ingatlanokat a garázstula;donosoknak.

A KépviselőtestüIet a 3avasIatot megvitatta és 8 igen szavazattaI, tartózkodás és

el|enszavazat néIkül, egyhanguIag meghozta a következő határozatot:

45/L995./tv. z-a./ öt<xt. sz. határozat:

Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestülete
a tula3donviszonyok rendezése érdekében elidege_

niti az urkutÍ 396/12, 396/13, 396/L4 hrsz-u
ingatlanokat.
A KépviselőtestüIet vételí 3ogot biztosit az J:n_

gatIanokon taláIhatő garázsfelépitrnények haszná-

lóinak.
A garázsfelépitmények használói vételi 3ogukka1

1995. rná3us 31-ig éIhetnek.

Az ingatlanok vételára eryenként 1-o.ooo'* Ft azaz

Tiz_ezer forint, arneIy összeget a garázshasználók

egyenlő arányban fizethetnek meg.

A Képvise1őtestület megbízza a Jegyzőt, hogy

a részIetes feltéte]-eket tartaImazó adásvételi
szerződéseket készitesse eI.
Fe1elős: Vértes Miklós jegyző

Határidő: 1995. 3unius 15.

b./ Gázellátás megvalósitása

Pfaff Zsolt:

A Képviselőtestület 8/1995. /tt. oa./ ouxt. számu határozatában döntött arról, hogy

részt vesz a Bakonytávlat Rt. keretében egy, gázépitési és befektetési vegyesválla-

Iat létrehozásábarr. Időközben a szervezés során az alapitó önkormányzatok önáIIó

társaság létrehozását tartották megfelelőbbnek. A független társaság megvalósitásának

pénzügyi feItételei megegg5reznek a korábbi liratározatokbarr foglaltakkal. Ennek megfe-

Ielően kérí az eIőter3esztett határozati 3avaslat elfogadását.
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A KépviselőtestüIet a 3avaslattal egyetértve 8 igen szalrazattal, tartózkodás és ellen_
szavazat néIkü}, egyhangu|ag meghozta a következő határozatot:

46/Lgg5. /tv. za./ ot<xt. sz. határozatz
Urkut Község önkormányzata a 8/1995. /tl.eq./ öt<xt. sz-*u

határozatában döntött arróI, hogy a telepüIés gáz közmüel-

Iátásának megoIdása érdekében egyr gáz épitési és befekteté-

si társaság létrehozásában részt vesz.
A körülmények időközben történt vár.tozása miatt ug5r hatá-

rozott, hogy a BAKONYGÁZ Kft. létrehozásában vesz részt
alapitótagként.
A társaság alapitásához val.ő hozzá3áruIása 2oo Ft/áL1arrdó

lakos, amely összesen 2.La2 fő x 2oo Ft = 436.400'- ft-

Fenti összegből ]-oo.ooo,_ Ft kerül törzstőkeként, 336-4oo'-Ft

pedig törzstőkén fe1üIi részként kerül befizetésre.
A testület felhataLmazza a poIgármestert a társasági szer-
ződés aláirására.
A testüIet utasit;a a polgármestert és a ;egyzőt, hogy a

társaság alapitásában va]-ó részvételhez szükséges adminiszt-
ratÍv és pénzüg5ri feladatok végreha;tását kezd3e meg-

Felelős: Pfaff Zsolt poIgármester

Vértes Miklós jegyrző

Határidő: azonnal

e./ Sportbizottság tagJának megváIasztása

Pfaff Zsolt:

ELőző testületi üIésünkön Brenn János képviselőt aIpoIgármesterré váIasztottuk.

Sportbizottsági tagságárőI vaIó lemondásával megüresedett eg5r hely, anit a kép-

viselők közijl kell betölteni. Rieger Tibort ;avasol;a erre a tisztségre.

Rieger Tibor:
Nyilatkozík, hogy a ;elölést elfogad3a.

A Képvise|őtestület 7 igen szavazattaI, 1 tartózkodással /nieger Tibor/ eIIenszavazat

néIküI, egyhangulag meghozta a következő határozatot:
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az/tggs./lv. za./ öuxt. szánu natarozat:

Urkut Község önkormányzatának Képvise1őtestülete
Rieger Tíbor képviseIőt a Sportbízottság tag;ának
megvá1asztotta.

Felelős: Gerecs Mihály Bizottságí elnök
Határidő: Azonnal

d./ Vértesi Károlyné területbérlete

Pfaff Zsolt:

A Képviselőtestület 33/]-995. /I.ll.o7./ öt<xt. számu határozatában döntött az UrkutÍ
257 brsz_u terület bérbeadásáról Vértesi Káro1y és ne3e részére, nem áI1apított
viszont meg bérleti di;at. Kéri ennek megállapitását.

A KépviselőtestüIet 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélküI,€8V-
hangulag meghozta a következő határozatot:

as/tggs. /Ív. 26./ ol<Kt. sz. határozatz
Urkut Község önkormányzatának KépviselőtestüIete
Vértesi Károly és ne3e áIta1 az Urkuti 257 trrsz_u
terület 5o m2-es részéért fizetendő bérleti di;at
4.ooo,- n + ÁrA azaz Négyrezer forint + Áre összeg-
ben határozza meg.

Fe1e1ős: Vértes lt{iklós jeg,ző
Határidő: 1995. má;us 31_.

e./ TáJékoztató a Viziközmüvek koncesszióba adásáróI:

Pfaff Zsolt:

A Képvise1őtestület 9/95. /tt. oz./ öxrt. számu határozatában és 26/95. /III. o?./
ötxt. számu határozatában foglaItaknak megfeIelően megtörtént a koncessziós pá1yá-
zat eIkészitése. A koncessziós törvény előirásának megfeIeIően a héten megtörténik
a páIyázati közlemény kőzzététeIe. A páLyázők a pályázati kiirást má3us hónapban ve_
hetik át a Po1gármesteri Hivatalban, ezt követően két hónap á11 rendeIkezésijkre a
páLyázat elkészitésére. A kiirást készitő Viziho1ding Kft. szakembere szerint 3ó
esély van a páIyázat sikeres IebonyoIitására. Ez azonban má3us végén döl eI végle-
gesen.
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A Képwiselőtesttilet a tá;ékoztatőt határozathozatal mellőzésével eIfogadta.

Az elharrgzott napirendi pontokhoz kapcsolódóan további képviselői észrevétel,

inditvány nem hangzott eI, ezért a polgármester az ülést 19 óra 3o perckor

berekesztette.

L..^-^-+
f Zso1t

'í 
a-r*z.-. -J,J[,a'\,

Vértes Mik]_ós

7egrzőármester


