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Késztilt : Ilrkut Kőzaég önkorndnyzata KépviselőtcstiÍletének
L995. fgbruár o4-ér 17.0o órakgr negtartgtt renat_
kÍvtili ülésér61.
Az ü].ég boIye: Községháza
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tar:ácskazó terom.

Jclen vannak: PfaÍf Zsalt po1grírraester,
trnreund .A:rtal,

Gerecs Hibály'
Gubíoza Nátrdor'
Kleín Zeltőnné,

LÍcsauor Nándorné,
R1gger Eíbor'
ÍcnEnélipp Évaképvíso16k.
Távo]--naradtak:. Brenn János,

Dr

.Dőezy liÍarÍannaképvÍseL6k.

Eanácgkozásí jgggal részt vett: Yértes MÍkIós iee!z6.

blegbivottl Mrízár trbrencra Bakonytávlat Rt. képvíse16je

PfaÍf Zsolt: Polgírnestcr köszöntí a képvioelőket és a

negbÍvottat.

MegállapitJa, bo€y az ii].és határozatképes, nível a képvíso]-6testü1eti tagokból 8 jeJ-en Yarl.
Megnyitja az tilést és ísnortetÍ a napircndÍ pontot a rgb1-

vó alapján.

NapLrcndí pgnt: 1./ Ilrkut Közgé8 gc'zelJ.átágángk negt&gya-

lása.

E16adó; Mázr{r tbrenc Bakonytávlat

Rt.

képv.

-2A Képvtsc].6tcstti].ct a napÍreuclÍpontot batárgzatbozata].
ne].].6zégéve].olf ogad ta.

.

J../ I{aplrertlí pont
Ilrkut közaég gázelIdtás{ínak nogtárgyalása.

PÍaff Zgo]-t.; Felkéríylázór Farencet, a Bakonytávlat Rt.

képviceLőjét, bogy ísncrtcE'Be a Bakenytáv1at nt. á].tal
kÍclolgozgtt vezetékos gáz negva1ósítrísdTa trányuló tervet.

Mízá.r trbr.gncl Köszöntl E képvÍsclőket. RövÍdcn Ísnorteti a
vezctékcs gáz negval.ósítág&a edd1g tctt lépésekct.
L993. őszéa egyozor nár tárgyalta a testti].ct ezt a téndt.
Akker nern va].ógulbatott nog a bernházás, rn1vel a Bakonytáv].at Rt. er6Lt ].ekiitötte a telefoüfejlegztés BegYa].ósLt{sa.
Lz ís gontlot Jolentett, bogy Szont6á1 nen je3.czte be3-épésí
gzándékrí't a progranba. Ez nost negtörtént, 1gv o1báruLt az
akadáJ.y illkut osatlakozága e1ő1.
Megvalósítbatósági terv készült, ne3.y gaerÍnt t,agyasztóaként
].2]..ooo.-Ft ktiltséggel létlcJöbet a vezetékcs gc'zel].átá'g.
A terv szerÍnt 45.ooo.-Ft-ot kellenc a lakosságnak bcfízetnie. Á fcnnnaracló 76.0o0.-Fü-ot ogy bcfektetőí társaság létrebozásával k1vánjuk eJ.6tereratení.
Á társaság alakításához, a szarvezéshaz az alapító önkormányzateknak 2oo. -Ít/t,ő összogge3. kel].ene hozz6.jálu1níuk, á].landó
].akósonként. Ez Urkut esetében kb. 480.00o.-Ft-ot Jelentcne.
optímálís csotben 1996-ban índulna tsog a kÍvitolczés,így
1996. eleJén kel].ene a J.akosságl- hazzáj&ulást összegyiijten1.
Ezt az összeget a kivitelezés negkczdéséígelktilönttctt szán1ár kcze].ik az önkornányzatok, akfuesak a te].ofonfej3.esztés
egctében.
Fontosnak tartja klcnelnL a korrekt tájékoztatás érdekében,
hggy a 45.ooo.-Ft-on foIiíl Íogyaaztóként a gázÍütégro töltén6 átá].lág née 15O.oo0._Ft plusz kÍaclást je3.cnt körüIbe].til.

-3koretébcn a község lakos-

bo8y esctleg Fa1ugyülés
'
ts táJékoztat{st tart a kérdésr6]..

I'rrlJánJ.Ja

ságának

tqnk. Lz cjnkornányzat.anyagi lehctőgégcít Íg Íigyelenbcvéve,
tudván, hggY Ígényvan a gázra, a határozatí Javaslatot e]._

fogadásra JavasolJa.
A Képvígc].őtegtiilct a Javaolattal cgyetélvc 8 ígcn szavazat'
tal, tartózkodás ég e]'IongzaYazet nélkül' egybangulag
negbozta' a kiive tkező hgtálozatet:
8,/}995.

/II.94./ ÖkKt. gz.

batá.rozat:

Urkut község dnkornányzat ugy határozett, bogv a
Zíre ég'ÁJka térségönkerncnyzatek részvéto].ével
létrebezott Bakonytávlat Rt-ben abból a cé].bó].'
bogy a Eáz lcözniifeJlesztést feJ.gyorsítsa ég ennek
éE beÍektstés1vogyesérdekébere&y g,,áz építésÍ
vál].alatgt létrehozzont &% Rt-ben, nÍ.nt az Rt. tu_
lajdon€ga, a}aptőkecnelést kÍvrínvégrebaJtani.
Az aIapt6kcengg1és a J.akossági ].étszáB al.apján klszátritott 2oo. -Bt/fő, azal. 460.ooo.-Ft, azaz Néeysuázbatvanczer f,or1nt yészvényjegYzésscltörtén1k'
anely részvénytaz Onkernányzat L995. Janq€{r 1. és
február }5 között lejegyz5.. Á Jegyzésscl egyidejüleg a Bakonytávlat Rt. szdn].ájára befízetí"

Az önkgrmányzat ezan részvéryösszegévcl Ís a BBkonvtá,vlat BefektetésíRt-nek ée ezen keresztill
nagaIapitásla keliilő gáz építéciéE boÍektetésí
vegyesvá].1a]-atnak a tulaJdonosa 1cgz. tlgyanakkol
a fejlcsztéghez czükséges lakosságt er6forrás bevonágáboz a lakosság sze:"zídéetervczotének jőlőés befskbagyás{fu őL az onkornányzat a gáz építési
tetésívegyc!'vá1lalat negállapÍtását követóen
3o napon boIül dönt.

-4A tostület fe}bata].raazza a pglgrírmestcrt a t'fusas{gí ég gzíndíkátusi szelzídégaláÍráEára.
Á testtl].et utagítJa a Jcgygőt, be&y a Jelcn hatá,rgzat kívonat{t kü3.{lJc nog a Bakgnytáv].at Rt. cínéie: 842o Zl're' Rákóczí tér L5/B/3.
Eatár!d.í: A batározat kÍvonat aegkiildésérea
testii].eti filés ítlőpontJa után 3 napon belül.
Ütacitja a pelgáraestert és a jegyz6t az alaptőke és a szervezésL kt5ltségb ezzíJálu].ác utalására a batrírozatban megJclöIt batár1d6n bcI[il.
Fgle}őg: Pfaff Zgglt polgárnegter
Vértec Míklós je8yző
Eatsl!d6-: L995. februál 15.
elbangzott napirend1 ponttal. kapcsolatban tevábbí képvísoJ.6í
hezzágzólr{s, észlevételnen volt, ezért a po].gármegtel az ii].ést
18 óra 30 Berckor bcr'ekegztette.
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