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JEGYZőKöNYv

Készüli: Urkut Község önkormányza.ti Képvíselőtestületének 1998. február
23.-áÍr /nattőn/ I5.oo órai kezdettel megtartott rendkivüli
ülésérő1.

Az Ülés helye: Kózségháza - tanácskozó terem-

Jelen vannak: Pfaff Zso1t poIgármester'

Brenn János,
dr. Dóczy li[ariann'
Gerecs lt{iháIy'
Gubicza Nándor'
ticsauer Nándorné képviselők.

I

Távolmaradását beJelentette: K1ein Zolt&lrté, -FReun{ 
ht?1' Ríeger Tibor

és Tenkné Lipp Éva képviseIők-

Tanácskozási Jogga1 részt vesz: Rostási lriáría 7egyrző

llell zsort porga.*este zötötte a meg3elent képviselőket. MegáI1a-
pitotta, t'ory-a"-iiíEít'atá"ozatképes, mert a testüIet Io tag3ából 6 fő
Selen van.

Ezt követően megnyitotta az ülést és ismertette annak napirend;ét,
melyet a képviselők eryhanguIag elfogadtak.

NAPIREND:1./Urkut önkorrnányzat tula3donában lévő vendégIátóegység
értékesitésének előkészitésérőI .

E1őadó: PfaFF Zsolt polgárrnester

2./ Yegres üryek.

NAPIREND rÁncver-Ása :

1. napirend: Urkut önkormányzat tula;donában Iévő vnedég}átóegység
értékesitésének előkészitéséről.- .,,

Előadó: Pfaff Zsolt poIgármester



L

Pfaff Zso1t poIgármester szóbeli előter3esztésében elmondta' hogy
reste az oTP A3kai Fiók3ának vezető;ét a

r<ozséli ankormányzat iula3donában lévő vendégl:átő egység értékesithető-
sége miatt, mivel a 3elzett épületen 3e1zá1og Jog van be3eryzve' a
tornacsarnokra felvett hitel miatt.
Mivel az önkormányzat tuIa3donában csak kot'Iátozott száinban van
forgaIomképes ingatlan, iry a sportpáIya és a ra3ta Iévő épitmény
3öhetett szóba.
Áz oTP vezető;e értékette azt, hory az önkormányzat a hitelt és annak
kamatait mindig időben, pontosan törlesztette, ezért nem Iátotott aka-
dáIyt abban, hog5r a JelzálogJog átkerül3ön a sportpáIyára. Fe1meüIt
benne az is, hogr a vendéglátóeg5rség értékesitéséért kapott összeget
az önkormányzat hite}törIesztésre forditsa, de elmondva a körülménye-
ket a kéréssel egyetértett.

Kérdés hozzászőLás:

Dr. Dóczy Mariann: Ha a
maxímálisan egyetért. Igy
megszünik.

3e1zá1og3og átvihető a sportpályára, ugr azzal
a fő akadáty - az értékesithetőség szempont3ábóI

A Képvise1őtestüIet egyhangulag _ 6 szavazattal,- elIenszavazat néIkül -
az alábbi batározatot hozta:

a/Lgga. /I] .zg. / okrt. sz - határozat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestülete
a 395/3 hrsz-u önkormányzati tuIa;donu vendég-
Iátóeg5rség megnevezésü ingatlanon Iévő 3e1zá1og-
3ogot a 37L hrsz-u sporttelep megnevezésü
ingatlanra át3egyezteti- annak érdekében, hogy
a vendégIátóerység értékesitéséve'}skapisolatos
e13árás megkezdődhessen.

Felelős: Polgármester, 3eg5rző
Határidő: azonnal-

2. napirendi pont: Vegyes ügyek.

a./ Pfaff Zsolt polgármesler: Az I. napÍrendi pontnáI tárg5raIt vendégIátó
.,..,..,érik,hogyabér1eti3ogviszonyukatazönkor-

nányzat ápírlis 30.-át követően 3unius 30.-íg,összesen 2 hónapnyi
időtartamra hosszabbitsa meg. rndoklás: ná3usra esküvők,balIagások, és
nem utolsó sorban a menzás általános iskolások étkeztetésének biztosi-
tása. A kéréssel maximáIisan eg7etért, annak teI3esitését 3avasol3a.

A Képvise1tőestület egyhanguIag - 6 szavazattal,- elIenszvazat nélkül -
az alábbi határozatot hozta:

g/Lgga. /tt.zz./ ol<rt. sz határozat

Urkut Község önkormányzati Képvise1őtestüIete
a Be}fegor Bt kérelmének helyt ad, és a bérleti
;ogviszonyt 1998. 3uníus 30- nap3áig meghosszabit-
Ja.

Fe1elős: Polgármester, 3egrző
Határidő: a.zonnaI .
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b./ Kábeltv bekötési dí;a.

Előadó: Pfaff Zsolt poIgármester

Pfaff Zsolt polgármester: Tárgya1t a kábeltv karbantartókaI, és a
karbantartásí di3bó1 8ooo.- Ft.-ra tartanak igényt.

Br'enn János: Javasol3a a bekötési di3at l5.ooo.- Ft.-ra megemelni;
hogyr:;az önkormányzatnak is Iegyen beIöle haszna.

A KépviselőtestüIet egyhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazat néIküI -
az alábbi határozatot hozta;

l:o/L998. /l.Í.23./ öl<xt. sz. natározat

Urkut Község önkormányzatí KépviselőtestüIete
a kábeltv bekötési di3'at l5.ooo.- Ft. + áfa-
ban határozza meg, melyi'összegbőI 8ooo.- Ft.
+ áfa a karbantartót ilIeti.

Az emelt összegü bekötési di3at 1998. április
1.-tő1 kell aIkalmazni.

FEle1ős: Polgármester, 3egyző
Határidő: azonnal.

c./ Pfaff Zsolt poIgármester: A Csokonai u. 1. sz. önkormányzati. tuIa;-
dohban Iévő épüIet üresen á11ó helyiségét, mely 69 m2 nagyságu, kéri
6zÉkus rstván kondicionáló terem kiaylakítása cé13ából. Ha ezt a helyi-
séget megkap;ák, UgY Iemondanak a kísebb helyiségrőI, meIyet a Kép-
viseIő-testület 44/L997. /v]JI.6./ öt<xt. sz. határozatában utalt ki
résziikre. Javasol3a a Testülettek, hog1r akérelemnek ad;on helyt, és
bérIeti di3at ne szab3on ki.

A Képvíse1őtestület eryhangulag * 6 szavazattal,- ellenszavazat nélkül -
az alábbi határozatot hozta:

LL/Lgg8. /I.l.Zs. / ol<xt. sz. natározat

Urkut Község önkormányzat KépviselőtestüIete
a Csokonai u. 1. az. aLatt taláIható önkormány-
zati tula3donban lévő üres heIyíségek közül
a 69 m2 nagyságut Czékus István és tárgp&:
részére 1997. március l. nap3átóI, térités
nélkül hásznáIatba ad3a, ezzeJ- eryid3üleg
a L2x4 m alapterüIetü helyiség használati
3ogát megszünteti.
A 69 m2 naryságu helyíséget kondicionáIó
terem cé13ára használhatJák, a téritésmen-
tesség 1998. december 31.-ig tart.

FElelős: polgárrneter, jeg,ző
Határ aus

Több tárry nem volt, a

*krr 3-.
#
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16.30 órakor berekesztette.
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Rostási- Mária

jegrzőármester
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