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KészÍiÍtUrkút Község onkormiányzati Képüselőtesttiletének l999.oktÓber 2l.én lcsiitörtökön
/ du. 17.oo Órai kezdettelmegtartott rendkivtili tiléséről.
Jelen vmnak Pfaff Zsolt polgiármester,
dr. Doczy Mariann
Imri Zoltan

Klein

ZoltáLn:llLé

Lisztes Győző
Mádlné Sas Anikó,
Sztics Péter,
Vassné Balrízs Gytirryi képviselők.

Távohmadrisrít bejelentette: Rieger Tibor, Tenk Attila
képviselők.
Tanricskoaisi joggal reszt vesz: Rosü{si Mtiría jegyző
1. napirendi pon&ril itÁáúÍFerenc Bakonygráz
Kft tigyvezetője

Az ülés hebe: KÍizsé$áva - tanácskozó terem.

PfaffZrolt polgá'rmester: KöszÓnttitte

Megríllapitott4 hogy az
jelen
van.
{ilés hatrározatképes, meÉ a Testtilet to tagiábol 8 fő
Ezt kÓvetőea ismertette az űlés napirendjét, melyet a képviselők eryhangalag elfogadtak.
a megielenteket.
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Kozségi gáz-kÓzmtifejlesztési progrzrm helyzete.
Előadó:

l,|l{ázaÍ Ferenc.

ugyvezető

Miízm Ferenc a Bakonygríz Kft tigyvezetője szóbeli előterjesáését azalábbiak
szerint tesá meg:
Roviden ismerteti aBakonygánKft megalakulásanak történetét . Eztkövetően a
kft pénzrig;yi helpetével kapcsolatban elmondj4 hogy a Győr_Sopron-Moson
meryei teleptilések egy része - attől fiiggetlentil, hogy ott befeje ződatt a
gazberuhálzais-nem fizette a rajuk eső részt. Ez atartozásuk 50 millió forintot
tesz ki. 53 millió forint értékbenaz ERFOREX csövet rendelt, melyet nem fudott
kifizetni, igy annak ár{ú akft eryenlítette ki' A csövek a kft tulajdonát képezik.
A Bakony II. községeiben amikor megke zdődi:tt a gázberuháués. dertilt ki, hogy
az ERFOREX nem fud fizetni. Napjainkig az ERFOREX mrir felvásiárolta a Győr
megyei telepti]ések törzstőkéj ét, igy az ő nilajdonukat képena tÓrzstőke több
mint 50 o/o-u és szavaaískor is biármit meg tud szavaztatni.
Hosszas trárgyalások, megbeszélések következtek mind a főva]lalkozÓ Erforex_el,
mind az onkormárryzatokkal. Előbbre lépéscsak az utÓbbi időben kovetkezett be,
arrrikor is a ffivrá]la[<ozói szerzadést julius 25.-énfelbontottak, és a ld
közvetlentil a kiütelezőkkel kötött szerződést. Igy kertilhetett sor Úrkut
községben is, a gÍuben*lénás megkezdésére.
Az utolsó kozgyiílésen meg lett szavaz:ta, hogy a ld a Fejlesztési bankon
kereszttil egy kedvez(i támogatási konstrrrkciÓba vesz részt, melynek lényege,
hogy a lcft a Bakony n. gázbervházáshozmegkapja a szíikségestiárnogatasi hogy
be lehessen fejezni,de ezérta Bank trrlajdonjogot kér. A részletek tiszténása
érdekébenhétffin utazk Budapestre.

2

Ez'zel egyidejtilegazErforex felhatalmartaaL mint ugyvezet(lt, bogy a lényeges
megallapodiísokat, szerződéseket a kft nevében aliáirhatja. Ennek megfelelően a
cébirÓsági bej egyzés folyamatban van.
Lehetségesnek tartja aztis, hogy pénteken, amikor a Kögaz Rt
vezérigazgatőjéxa}térgya|, és megfelelő feltételeket sikertil kialakítaniuk, aláitja
a Megiíllapodiíst.
A Bakony II. grázberuhánásbefejezéséhez még 2oo millió forintra lesz sztikség.
Ezt az összeget vaw aKögán Rt biztositj a, vaw a Fejlesztési Bankkal köt
megallapodást.

Úrkut kozséggel kapcsolatban elmondj a,hogya kiviteli munkiáIatok jol fol#]ha
az idő engedi, ury kb. 2-3 héten beltiü befejeződhet a benrhérr;ás. A ffiutak mentén
az uthelyrerí]liíísmegfelelően torténik.,
Nem túsamegalapozottnak, hogy aBajőorgán lcft a szerződésben vallalt
osszegért nem aka{a megcsinalni a Gubiczahegyet, és még l-2 utcát,hivatka^|a
annak sziklás talajéra. A sziHás talajról mrár fudomásuk volt, és a szerződést is
azértkötötték - az ewes tételeket - loo.- FT-al magasabb iáron.
A kiviteli munkrílatok befejezésétő|sziárnitva kb 2 hét kell az iizembehelyezésre.
A fogadóáLllomás, melynek ara 3.8oo elFT el van téve, ahogy a ld-nek pérue
lesz, ury azt megvásrirolja.
Kérdés,hozzászÓlás:
Vassné Baliázs Györgf{: A kriltertileten a fóvezeték a vasútig meg van' onnan
nincs tovább, mert miiszaki vezetés kell, hory a vasút alatt meg legyen, hianyzik
kb. 1OO m-es szakasz, ahol robbantani kell, valamint a Gubiczatrery utca.
október 15.-én a kivitelezésre rendelkezésre éillőhatÍrtdő lejart. Mi történik
innen. Kötbért ki és kinek fizet.
Érdekelnéazis,hogy azBrfarex hory szerezhetett többségi tulajdont.
Hitelfelvételnek mennyi az esélye.

Miiziír Ferenc: Nem fudja, miért nem biáositották a miiszaki vezetést. Ennek
utÍnanézrövid időn beltil, ugyszintén beszél Bajdor rrrral is az fukúti
kiütelezővel. A kotbér érdekesen alakul, mert a flivallalkozÓ Erforex is tartozik
az alvállakozőjának, pl. a Bajdorgaz Kft-nek, és a Bakonygaz Kft-nek is tartozik
aBajdorgán, és ez vissza isigaz.
Az Eforex vw szerzett tobbségi trrlajdorrt, hogy a Gyór-Sopron megyei
onkormrinyzatok, amikor befejeződött a gáz kivitelezés, ázt kovetően
torzstőkéjtiket eladták az Erforexnek. A tagok a üírsaságon beltil szabadon
adthatjak, vehetik a torzstŐkét.
A hitelfelvétel biztos.
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Klein Zoltanné: Kinek adja

a

Bank a hitelt?

Mázar Ferenc: A Bakorrygázlú-nek, de végtil is ez nem hitel, mert azértkapja a
Bank a gánrezeték hrlajdonj ogát.
Vassné Baliízs Gvörgyi: Nem érti, miért kell a KogÍnRt-vel és a Fejlesztési
Bankkal is targyalni..

Mazar Ferenc: Minderyik akkor biztos, ha úávan irva a szerződés. Másfél hét
mulva biztosat tud mondani.

Klein ZoltrÍnné: Mennyi pétztkap a Kft

a Fejlesztési

Banktól?

MiÍziírFerenc: 2oo millii forintot most, aszolgÍiltatói jogÍrozmégplussz perlzt.
Pfaff Zsolt polgánnester: Elmondja, hogy az ot'lkarmányzatok azért fordultak a
KogÍaRt-hez, mert tudták, hogy a Bakonygaz lcft-nek nincs pérue, a
teleptiléseken viszont a gÍnbervhazást be kell fejezni.
Nagyon reméli, hogy Urkuton a gÍr;bertfuáz;'ástbe lehet fejeni és nem fog a
kivitelező levonulni azért, mert nincs ki kifizesse munkáj fuak ellenértékét'
Köszöni MlálzÍlÍ w részvételét.
2. napirend: Veryes ügyek.
a./ Telekértékesités.

PfaffZsolt polgármester: Tájékoztatja a Kép_viselőtesttiletet, hogy e napirendi
ponfra meghívta a benzinkut jelenlegi fulajdonosait, mert közös gondja van aZ
önkormányzattal. Ugyanis par éwel ezelőtt az otlkarményzat a benzinkút köriili
tertiletet értékesítetteaz akkori kezelönek, de önkotmÍnyzatitulajdonban maradt
a kut előtti betonos út, valamint a jénda. Az onkorrrrrányzaímk gondja ott van,

hogy a Kilenchaz utcában az egyk csatádi hén ttilajdonosa /Klein Ferencnél
nem tudja megkÓzelíteni ingatlanáú., és igy a gáz.csonkot sem lehet odavinni,mert
annak feltétele, hogy kozterti{etről menjen, vgyanez a gond a RákÓcá utcában is
ery családi hánál.
Tolnai Béla benzinkut tulajdonos: Amikor megvásarolta a ldt-t sajátjaként vette
meg a benzinkut körtili tertiletet' Senki nem hivta fel arra a figyelmét,hogy az az
önkormiányzaté. Minden további nélkiil megengedi, hogy a két ingatlannak az ő
hrlajdonát kepezt5 tertiletről vigyék be a gáncSonkot, de ő nem hajlandÓ mar
fiZeffii a tertiletért semmit.
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Vassné Balazs GyÓrPyi: Felhi{a a benzinhlt tulajdonos figyelmét alra, hory
verye figyelembe aztis, hory az ankormÍnyzat fulajdonátké:pezó tertilet
értékesebb,mint ami jelenlegaZ ő tulajdonában van.
Imri Zoltan: Javasolja, az Ónkorményzat csere folytan oldja meg a
tertiletrendezést, mert miíshogy nem lesz gáz-al ellátva a két ingatlan, és az
önkormiányzaftak ez érdeke, valarrint azis,hogy a benzinkut jól mtikodő,
esztétikus környezetben legyen, hasonló leryen a Szentgáihoz.
Egyetért a polgármesterrel és abetuinkut fulajdonossal a tertiletcserével
kapcsolatban.

Rostási Mária jegyző: Véleményeszerint a Testiilefrrek a megfelelő döntéshez
nincs meg a kellő tratanyagitulajdoni lapok, térképkivonatok/, ezért felelősséggel
donteni sem lehet. Felhivja a firyehnet ara is, ha a benzinkut hrlajdonos
elzÍrkozk mindenféle teherviseléstől az üggy el kapcsolatbil, UgY minimu'n a
tertilefuegosztás, a szerződés iigyvédi elleryegyzése' stb onkonrrányzati kiadás
lesz. Kéri a képviselőket, az önkormÍnyzat.i érdeket is tartsák Szem előtt.
Ezenkivtil az onkorrniínyza&rak lehetősége van a kisajátitási eljrírásra is, valamint
génrezetéképitéshez szolgalmi jog is biáosithati.
Tolnai Béla benzinkut hrlajdonos:
követően ujra jelentkemek.

A dolognak

még utananénlek ők is,azt

PfaffZsolt polgármester: Hangsulyozza, az onkormányzafuiak a lakók miatt
érdeke a kérdésg}ors eldÓntése.
b./ }Vestel Rádiótelefon tiírsaság kérése.

Pfaff Zsolt pol gármester:A Westel Rádiótelefol Tarsaság szerebré a
szolgaltatását Úrkut községre is kiterjesrtet'tl KÖztudott, hogy községtink ebből a
szempontból idaig nélktirlözte ezt a szolrgáltatást' mert kozségtinkben nem volt
megfelelő aztgénybevételhezszÍikséges tereró. A telefontiírsaság felrnérte a
kozséget és ara a megallapitásra jutott, hogy nem sztikséges ehhez kiilön antenna
torony megépitése,mert a község belterti{etén lévő Biínyászotthoni kéményen és
a kozség a ktiltertileté* lévő III. aknai kéményen a sztikséges a*tennák
elhelyeztretők. A Tiársaság megkereste eztigyben az épitnényektulajdonosát, a
Manían Kft-t. A Mang3n kft ugy nyilatkozott, hory fenti célra az épitményeket
hajlandó bérbe adni. Kérte az onkormÍnyzatot azonban, hogy mérje fel, hogy a
lakosság korében ezzelkapcsolatosan figyelembe véve az esetleges' vagy karos
hatásokat nem mertil-e fel tiltakozás.
Falutévén kereszttil tÍ$ekoztattaerről a lakosságot és kérte, akinek ezzel
kapcsolatban problémája, gondja van, aza képviselőtestiilet tagiain keresztiil,
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vagy közvetleniil jelezzeaz önkormányzat
érkezett.

felé. A mai napig észrevételnem

Kérdés.hozzászÓlás:
hnri Zoltarr: Nem viárható, hogy ezekaz anten*ák, akáÍ a kábeltévéadásában,
akar más tertileten zavartokozrak, vagy valami kiáros haüíst nem valtanak-e ki.

PfaffZsolt polgármester: A rendelkezéstinkre ríllÓ informáciÓk és dokumentaciók
alapjén ezkjzÍthatÓ' A Trársaság képviselője nyilatkozott arról, hogy az
önkormányzat igénye alapjrán az antennák tizembehe|yezésétkovetően hajlandÓ
ezzeL kapcsolatosan méréseket végezni, azok eredményétrendelkezésre
bocsájtani.

Mivel lakossági ésrevétel,ill. tiltakozás atesttileti iilés idöpontjaig nem érkezeít,
a KépviselőtesttiLlet eryhangulag -ltatérozathozatalnélkril - egyetért hogy a
Banyászotthon kéményénés a III. alara tertiletén lévő kéményenazantenrlák
elhelyezésre kertiüjenek. Az tizembe helyezést kovetően igényt tart az
onkormányzatarta, hogy a Tarsaság a méréseketelvégezze és az eredményeket
az önkorm ányzat rendelkezésére bocsássa.

Több tárgy nem volt, a polgiírmester az tilést 2o'3o Órakor berekesztette.
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