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JEGYZOKONYV
Készü!.t: Urkut Község önkormányzatí Képvise1őtestül_etének 1998. nárcius
9.-én /nettőn/ du. 17.oo órai kezdettel megtartott rendkivüIi
üIésérőI.

Az ülés heIye: Kőzségháza _ tarrácskozó terem.
Je1en vannak:

Pfaff Zsolt polgármester
Brenn János,
dr. Dóczy ltíariann'
Gerecs lííháIy,
Gubicza Nándor'
Freund AntaL'
Kleín Zoltánné'

Lícsauer Nándorné képvÍselők

Távo1maradását beJelentefre: Rieger Tibor,Tenkné

Tarrácskozási Jogga1

Pfaff ZsoLt

tipp Évaképviselők'

részt vesz: Rostási lr{ária J"g79
1. napirendi pontnáL

poLgármester köszöntötte

-FErenc Bakonygáz
UIázár

ügrvezető3e

a meg;elent képviseIőket.

Meg-

s határozatképes, mert a Testiilet lo tag3ábóI

8 fő 3e1en van.

Ezt kijvetően megnyitotta az üIést és ísmertette annak napirend;ét'
melyet a képviseIők eg1'harrgulag elfogadtak.
NAPIREM:

L./

'

települési gázfejl:esztésí progran önkormányzati és
^
1akosságí fograsztók gararrciavállalásának megtárgral.ása.
Et-őadó:

2./ Yegres
-

Pfaff Zsolt

poIgármeter

ügyek.

]-akáshoz 3utók tánogatása

.:fi :€íM.lnT.]:l'r;T. Fffi"ff

2
NAPIREND rÁncYer.Áse:

1. napirend: A teIepülési gázfe3Iesztési program önkormányzati és Iakossági foryasztók garancíavál1alásának megtárrya1ása.
E1őadó:

Pfaff Zsolt

polgármeter

Pfaff Zsolt polgármester szóbe:Li előter3esztésében elmondta, hog5r a
-:
szített kímuatás alap;án az elvárás az, hogy
a gázfájLesztés szempont;ábóI a lakossági szervezettség 55 Íos legyen,
vaíamin* az önkornányzati ingatIarrok után fizetendő hozzájáru]-ás is

rendeIkezésre át13on. EzzeL szemben a Lakosság szervezettsége Urkut
40 *os, vag3rís 286 Íngatt-arr után fizették be a gáz közmüfe3leszt€si
hozzájárulást, az önkormányzatí- ingatlanok után az önkormányzat au anyagi

fedezet híányábarr nem tudott teI;esiteni'
Elmond3a még, hogr a Bakonygázban Iévő települések földra3zí összetartozás számponi3ából feIosztásra kerültek, az eImaradott telepüIések köré.
rry Urkut község Ganna teIepüléshez tartozik Farkasgrepüvel' Bakony3á-

kóval és Döbröntével egfftt. Erre azért voIt sziikség, mert igy a terüIetfe31esztési hozzá;árulást e községek a lr[egrei Területfe31esztési TanácstóI
igényelhetik, ha az összes többÍ feltéteI is'biztositott.
Kérdés hozzászÓIász
Vlázár Ferenc:'aiBakonygáz Kft ügruezetőjez A Veszprém negrei - BakonygáztelepÜléseknéI is a Sopron környékén már 3ó1 müködö rinan:noz tü6F-szirozásí modellt szeretnék bevezei:ni. Ez a modeII csak ugr müködik,ha
az iinkormá31yzat 55 *-os szrvezettséggel rendelkezik. Kapuvár környékén is

volt az urkutihoz hasonló gond, vag;is ott sem volt meg a megkivántszervezettség, igy 3avaso!3a, hogr döntést csak ury hozzon a TestüIet, ha az
ERFoREX RT a híányző befizetésekre víszontgaranciát váIlaL' valamint
a meg1évő lakossági befízetéseket is csak akkor utaI3a át a beruházónak'
ha az- a kívitelezésseIösszhangban van.
Klein Zoltánné: t{it 3elent a viszontgaracia'
ar:ra' hogt az 55 Los szermivel ez 40 %-ig tel3esüIt, ury 15 % ere3éíg, valamínt
"#E[Ea'eg1esz,
az önkormányzat;- ingatIanok utáni befizetésre vá1la13a a viszonlgarancíát
az Rt.

N!ázár Ferenc:Az örrkormányzat gararrciát vá]-1a1

Gerecs MiháIy: Ha nem fízetik be többen a gáz közmüfe;lesztési hozzá3á;uIást csak ez a 3e1enLeg ís megIévő 40 %, akkor az Erforex vá11al3a a
15 %-ot, és ez igr akkor az ő fái,zetése.
Ylázár Ferenc: Igen.

Gubicza Nándor: Ha ezt a gararrciát az önkormányzat nem
feJG;Enek "ége Urkuton-

vál1alJa' rrgr a gáz-
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A Képvísetőtestii1et eryhangulag
az alábbí határozatot hozta:
12,/1998.

'

- 8 szavazattal,- e1lenszvazat néIküI ,/ItI.g./ ökrt. sz. tratározat

Urkut Község tinkormányzatí Képviselőtestülete
pénzüryi garanciát vállal a lakosságí ingatlanok
55 ba, és az önkormányzati Í.ngatlanok után - ké*
sőbb egyeztetett mértékéig- 3áró gáz közmüfe3lesztési befizetések teI3esÍtéséreabban az esetben, ha az Erforex Rt víszontgaranciát vá11a1.
A KépvíseLőtestiilet tudomásul veszi, ámennyiben
a Lakossági befizetések 1998. márcíus 15.-ig nem
történnek meg, azt követően azt az emelt di33a1
Iehet telgesiteni.
Az önkormányzat vá11a13a, hogr a 3elentkezőktől
beszedi a közmiife3lesztési }rozzá7árulást, és azt
a beruházás pénzüg5ri ütemtervének megfelelően a
beruházó szárnIá3ára átutaI;a.

Fe1elős; polgármester
Határidő: 1998. március 19.

2. napírend: Veg5res üryek.

a./

Lakáshoz 3utók támogatása.
EIőadó: Pfaff Zsolt poIgármester

Pfaff Zsolt polgármester: Több kérelem is érkezett.
Kovács Csaba és ne3e Urkut, Sport u. 17. sz. alatti lakosok Iakásvásárlásukhoz kértek támogatást. Kérelmükhöz csatolták az adás:véte}i
szerződést, vaLamint a keresetigazolást, meIy szerínt a támogatásra 3ogosultak. Külön kérték,hogr a Képviselőtestület emel3e ezt az összeget
2OO

e Ft-ra-

Kérdés hozzászőLás:

Dr. Dóczy Maríanna: A kamabrrentes kölcsön ígl is ery kedvezményes
tánogatásÍ fa3ta, eddig is 1oo e/pt-ot kaptak a rászorultak, nem
Javasol3a az összeg felemelését'figlelembevéve a 3e1en1eg tervezett
összeget.

Brenn János: a loo.ooo.-

Ft.

kamatmentes köIcsön

A képviselőtestiiIet eryharrgulag _
az dábbi határozatot hozta:

megítélését;avasoI;a.

8 szavazatt€rI, - el1enszavazat néIkül

13/I99g. /IIr.9/ ökKt. sz. határozat
Urkut Község önkormányzati Képviselőtestiilete
Kovács Csaba és ne;e Urkut, Sport u. L?. sz.
aLatti lakosok részére1oo.ooo.- Ft. azaz,
Egrszázezer forínt kamat és köLtségmentes visszatéritendő támogatás folyósitását engedéIyezi
abból a céIból, hogy a kérelmezők az urkuti
267/8 hrsz-u íngatlanon lévő csaIádí házat meg
tudrák 'vásárolni.
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A kérelmezők a heIyi támogatást 10 év aIatt,haví
egrenJ-ő részletekben tartozrrat< megfízetni.
A részletes feltételeket a külön ilegáLlapodás tartalmazza,
melyet a 3eryző készit el.

Felelős: Jegrző

Határídő: azonnaI.

Pfaff Zso1t: Horváth Krisztián és élettársa PíntérBarbara Urkut, Árok
].akosok kértéka fiatal házsok első lakáshoz 3utók
támogatását, i].1. lat<ásvásárlásra fölyósitoüt*bankköIcs
mérsétrc"et.
Az Árok u. ?. sz. aIatti lakást vásárolták meg 1996. október li=én.
Ha erre a támogatási formára nem 3ogosuItak, üEy kérik a lakásvásár1ásra
folyósitott bankköIcsön mérséklésérea támogatást.
u z. E-ffiTti

adás-vételí szerződést, kölcsönszerződést, és keresetigazoIáát csatoltak. Kére1mezők éIettársi kapcso].atbarr vannak.
A családbetn az 1 f6re 3utó áthgJövedelem 22.o2g._ Ft., a havi törJ-esztőrészLet/L2.ooo.- Ft./ Ievonása után 16.o29.- Ft.
Kérelmükhöz

Kérdés hozzászőLás:

Rostási !{ária: A Iakásvásárlás tánogatására fnári$utró kérelmeket slaz
önkormányzat csak akkor támogat3a, i a helyí rendeIet szerint, akiknek
még níncs a tula3donukba. Kérelmező esetén nár 1996.óta a tu1a3donukat
képezi.
9T. Dóczy Maríann: A kamattánogatást csak az a kérelmező kapta, aki
1992. elött vásárolt lakást. Aki nap3ainkbarr vásároI Iakást, az tísztába
van a kamatokkal.
Prenp. János: A kérelmek eIutasitását 3avasol;a, mivel a lakás már a tu1a:donukban van' a másÍk esetben pedig dr. Dóczy Mariannal ért egyet, ha
Horváth Krisztiánt támogatná az önkormányzat, ury a későbbiekuén erre

többb ;elentkező

is

Ienne.

A KépviselőtetüLet eryhangulag
az alábbí határozatot hozta:

- 8 szavazattaI,- ellerrszavazat

I4,/Ls98. ,/rII.9./ ökKt.

né1küI-

-

sz. határgzat

Urkut Község önkorrnányzat KépviselőtestüIete
Horváth Krísztián és élettársa Pintér Barbara
Urkut, Árok u. 7. sz. alatti lakosok lakásvásárlás támogatására írán5ruIó kérelmét

elutasit3a.

A határozat elIen fellebbezni nem lehet.
A határozat feliilvizsgáIatát - 3ogszabálysértésre va1ó hivatkozássaI - az A3kai Városi
BiróságnáI lehet kérni, a' határozat kézhezvéteIétől számitott 3o napon beli.jI.

rndokoIás

5

Indoko1ás
Horváth Krisztián és Pintér Barbara Urkut,Árok
u. 7. sz. alatti Iakosok a 6a/4 hrsz-u íngatlan
1996. október 14.-én megvásárolták, az sa3át
tula3donukat képezi, igir a kéreIem beadásakor,
L998. márcíus 6.-án lakásvásárlási támogatásra
nem Jogosultak.
A batározat 3ogalap3a a 3/1991. ,/Irr.18./ ökKt.
sz. rendelet.
A Képvíse]-őtestület 6igen 2 tartozkodássa]. az alábbi határozatot hozta:
15/199q.

:

/rrl.9./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkornányzat Képviselőtestiilete
Horváth Krisztián és PíntérBarbara Urkut,
Árok u. 7. sz. aIattí lakosok lakásvásárlásra
fot-yósitott barrklcölcsön mérsékléseiránti kéreImét elutasit3a.

A határozat ellen fellebbezni nem lehet.
A határozat felülvizsgálatát - 3ogszabá!-ysértésre
val.ó hi.vatkozássaI - az A3kai Városí BiróságnáI
lehet lrérni, a határozat kézhezvéteIétőlszámitott 30 napon beIüI.

Indoko1ás
-

Horváth Krisztíán és Pintér Barbara Urkut, Árok
u. 7. sz. alatti lakosok az általuk vásárolt Iakásra
felvett barrkkölcsön mérsékIésénektámogatását kérték,
mível kérelmezőknél az l főre 3utó átlag3övedelem
22.0,29._ Ft, /törIesztőrészIet Levonása után
l6.o29.-Fr/fő/, va,gris több mint a nindenkor érvényes öregségí nyugdi; Legkísebb összege,ameIy
3e1en1eg l3.7oo.- Ft, ezért kérelmüket el kellett

utasitani

A határozat 3ogalap3a a 3/1991. ,/III .L8./
sz. rendelet.

öt<xt.

b./ Bérleti dí3 mérséklése
Polgármester:A }íeryei Rendőrfőkapitárryság kérte, bogr az 1998.rnárcius
1.-tő1 közöIt heIyiségbérletidíJat, mely a helyi kmb-s iroda utárr lett
megáI1apítva' i11. 15 Í-kal emelve, a lehetőségekhez mérten az önkormányzat
mérsékel3e.
Kérdés hozzászőLász
Brenn János: A kérelemben a rendőrség nehéz arryagi helyzetére hivatkoutak,
hat az önkományzat Ís hivatkozhatna é""e. Eftőr fiiggetlenül ;avasol3a
a márcíus I. eIőtti heLyíségbérletídí;at csak 5 %-kaL emelni.
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A KépvíselőtestüIet egrharrguIag
aIábbi' határozatot hozta:

- 8 szavazattal,- ellenszavazat nélküI - az

.

16/1998. lÍTT.9. /'ú<Kt- sz- határozat

- rrb:iT:Í'*ilffi{á;:#il::*:jffT:;:"
di3at 1998. márcíus
felel-ően a ahelyiségbérletí

Felelős:

7egrző

Határidő: azonnal

Több

tárry

nem

volt, a polgármeter az üIést 19.oo órakor berekesztette.
' kmft.

a"^üü*.-Rostásí tláría
jegrző

'

