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Községí önkormányzat KépviselőtestüIete
84o9 Urkut, Rákóczi u. 45. TeI: 3.

Számz L8-16/1995.

JEGYzőKöNYV

Készült: Urkut Község önkonrnányzata Képvíse1őtestüIetének 1995. szeptember 26-án

17 órakor megtartott rendkivü}í üIésérőI.

Az ülés helye: Községháza - Tanácskozőt'erem

Jelen vannak:

Pfaff Zso1t poIgármester

Brenn János,
Dr. Dóczy Maríar:na,

Freund Antal'
Gerecs lltihály'
Gubicza Nándor'

K1ein ZoJ-táruté képviseIők.

Távo1 maradtak: ticsauer Nándorné, Rieger Tibor, Tenkné Lipp Éva képviseIők.

Tarrácskozási Joggal részt vett:

Vértes !íikIós 1egrző

Pfaff Zso1t: Po1gármester köszönti a képviselőket, és negállapit3a, hog3r az ülés
határozatképes, miveI a képviselőtestüIeti tagokbőI'7 3e1en van.

Megnyit3a az ülést, és ismerteti a napirendi pontokat a neghivó aIáplán.

Napirendi pontok: 1./ önhibá3ukon kivüI hátrányos heIyzetben levő önkormányzati

tárnogatás páLyázatának 3 óváhag5rása.

Előadó: Pfaff Zsolt poIgármester

2./ Yegyres üryek.

A napirendi pontokat a Képvise1őtestüIet határozathozatal mellőzéséveI elfogadta-
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1./ Napirendi pont: öntriua;uton kivül hátrányos helyzetben Ievő önkormányzati

támogatás páLyázatának Jóváhag1ása.

Pfaff Zsolt: Polgármester tá;ékoztat3a a képviseIőtestületet, hogr elkészüIt a
benyu3tarrdő páLyázat, amelyhez a képviselőtestületnek az 1994. évi CIV. törvény

6. számu melléklet e-h pont;aiban foglaltak igazolására nyilatkozrri-a kelI.
Javasol3a a nyilatkozat megtéteIét. A képviselőtestület a ;avasIattal egyetértve'
7 igen szavazattaI tartózkodás és ellenszavazat nélkül eg5rhangulag meghozta a kö-

vetkező határozatot:

86/1995. /IX.26l ökKt. sz. határozat:
Urkut Község örrkormányzatának Képviselőtestü-
lete az 1994. évi CIV. törvény 6. számu meIlék-

Iet e-h pont3aiban foglaltak igazolására a kö-

vetkezőket nyiIatkozzaz

1. 1995. évben eü-gép-müszer beszerzésre
céltánogatást kapott az örrkormányzat, de

sa3át forrás hiányában erről Iemondott.

2. Az önkormányzat, íntézményeit és ideértve'
3 hónapra' vasr ennéI hosszabb ídőre lekö-
tött tartós bankbetétteI' bank áIta1 kibo_

csátott értékpapírral nem rendelkezik.

3. Az örrkormányzat egészségügri, szoeiális,
oktatási intézményeinek kihasználtsága az

50 %-ot meghaIad;a, intézménytipusonként

csak egy intézmény üzemel

Felelős:
Ha'tárídő:

Pfaff Zsolt polgármester

1995. szeptember 30.

2./ Napireni pont:

Veryes ügyek.

a'./ teIefonközpont

Pfaff Zso1t: rsmerteti a Bakony Távközlési és Telekommunikációs Koncessziós Rész-

vénytársaság':,véte1i a3ánlatát a korábban résziikre ki3e1ö1t terüIetre, ahol a te-
Iefonközpontot kíván;ák elhelyezní.
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Javaso1.1a a képviselőtestüIetnek a véteIi a3ánlat elfogadását. A képviselőtestüIet

a ;avas1attal egyetértve 7 í:gen szavazattal-, tartózkodás és ellenszavazat néIkül

egrhangulag meghozta a következő határozatot:

a7/Iggs. /tx.za./ ötxt. számu határozat:

Urkut Község önkormányzatának KépviselőtestüIete

eIadásra ki3elöIi a 608. tuIa3doni lapon 395/10.

hrsz. aIatt nyílvántartott 238 m2 területü beé-

pitetlen terüIet megnevezésü ingatlarrt.
A KépviselőtestüIet az ingatlan vevő3éü1 a

Bakony Távköz1ési és Telekommunikációs Koncesz_

sziós Részvénytársaságot /azoo Veszprém, Rarrolder

tér 3./ :elöli kí.

Az ingatlan véteIára loo.ooa Ft, azaz Egrszáz_ezer

forint.
Felelős: Pfaff Zso1t polgármester

Vértes l.liklós jegyrző

Határídő: 1995. október 31-.

t. y' rulturltáz értékesitése-

Pfaff Zsolt: Tá3ékoztat3a a képviselőtestüIetet, hogt az oTP A;kaí Fiók;ának köz-

vetitéséve1 felvette a kapcsolatot az oTP Ingatlan Rt. Veszprém Megyei irodá3ávaI'

akík az elkészüIt értékbecslés alaplán 8.5oo.ooo,- + 25% ÁFA ;avasolták az ingatIant

értékesitésr'e meghirdetni. A metlékelt arryagot a képviselők megkapták, 3avasol3a a

szerződés 3óváhagyását.

A képviselőtestüIet a 3avaslatot
ellenszavazat néIkül eg5rhangul4g

megvitatta, és 7 igen szavazattal tartózkodás és

meghozta a következő határozatot:

88/1995. /IX.26./ ökKt. számu határozat:

Urkut Közsé g örrkormány zatának KépviselőtestüIete

;óváhagy;a az oTP Ingatlan Rt. Veszprém Megyei

Főmérnökségével a Kulturcentrum értékesitésére
kötött megbizási szerződést.
Fele1ős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: fol5i'amatos
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c./ TerüIet értékesités

ry4ry Zeg$; Tá3ékoztat;a a képvise1őtestüIetet, hogy Fuit', Vendel és Fuíth Antal
urkuti lakosok előző üIésiinkön történt döntés ismeretében szintén igényt nyu;tot_
tak be a 373/t5. hrsz. számu terüIetre. Kére1mezők elmondása szerint K1ein ZoLtán
csak az eryharmad részére tarthat igényt a területnek, mivel a másik kétharmad ré-
szét ők müvelik, és esetleges értékesités esetén ők ís igényt tartanak rá. A kére-
1emre tekintettel 3avasoI3a a határazat visszavonását a kérdés tisztázásáíg.

A képvise1őtestüIet a ;avaslatot eIfogadta, és 4 igen szavazattaI, 3 tartózkodás-
sal /Pfaff Zsolt, Kleín Zo]-tánné, Gerecs ![i.h,á]"y/ eIIenszavazat né1kül meghozta a

következő határozatot :

89/1995. /tx.za./ ömt. számu határozat:
Urkut Község önkormány zatának KépviselőtestüIete
visszavon;a 83/19g5. /Ix.18./ ökKt. számu hatá-
rozatát.
Felelős: Vértes iliklós jegrző
Határidő: azorrna'I

d./ Kenyeres és Társai BT kérelme

Pfaff Zsolt: Ismerteti a Kenyeres és Társai BT kérelmét' meIyben az önkormányzat

tuIa;donában Ievő Sportpálya öItöző;ében Büfé megnyitásához kéri a tuIa;donos en-
gedélyét. Javasol;a a bozzájárulás rnegadását.

A Képviselőtestület a 3avaslatta1 eg3retértve 7 i'gen szavazattal' tartozkodás és
ellenszavazat néIkül eryhangutrag meghozta a következő határozatot:

9ol1995. /IX.26./ ökKt. számu határozat:
Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestülete
mint tuIa;donos lrczzá7áruI a SportpáIya öItöző-
;ében Büfé üzeneItetéséhez. A képviselőtestület
megbizza a 3egyzőt, hogy döntéséről a Kenyeres

és Társai BT-t értesítse.
Fele1ős: Vértes Miklós jegrző
Határidő: 1995. október 31.
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Az eIharrgzott napirendi pontokkaI kapcsoIatbarr további képviseIői észrevéteI,
inditvár5r nem voIt, igy a polgármester az ülést 19 óra 3o perckor berekesztette.
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