Községi önkormányzat Képvise1őtestülete
8409' Urkut, Rákóezi ut 45. Te1:3Szám: 3-1-6/1994.

JEGYzőKöNYV
Készült: Urkut Község önkormányzata Képvise1őtestüIetének
17 órd<or megtartott rendes üléséről
Az üIés heIye: Községháza

-

1-994. november ]-]_-én

tarrácsterem

Jelen vannak:

Pfaff Zsolt

polgármester

Dr. Dóczy Mariarrna'
Fehér József,
Ke11er József'
Tenk Gyula,
Zseberrázy Károly képviselők.

Távol maradtak: Fuith LászLő, Rieger Tibor, Sárkány Pálné, Tróbertné Klein
Beáta képviselők.
Tarráeskozási joggal részt vett: Vértes tilíkIós jegyrző
onody

Raffael

MSZDP képv.

Pfaff Zsolt: Polgármester köszönti a képviselőket, a meghivottakat, valamint
a község 5 érdekIődő áI1ampolgárátMegáIlapitja, hog1 az ülés határozatképes, mivel a képviseIőtestületi tagokból
6 jelen van.
Megrryitja az üIést, és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó alapján:
Napirendi pontok:
I./ oTP hitelkérelemmel kapesolatos megbeszélés
E1őadó: Pfaff Zsolt polgármester
2./ Veszprém lríeg5rei Viz_ és Csatornamü Vállalat átalakitási
^
nek megtárg5raIása
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
3./ Vegyres ügyek

tervé-

-2A Képviselőtestület a napirendi pontokat határozathozataI meIlőzésével e1fogadta.

1./ Napirendi

pont:

oTP hitelkérelemmel kapcsolatos megbeszélés

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviseIőtestületet,

az oTP Veszprém li[eg5rei
lgazgatőságárrak Hitelbiráló bizottsága nem tartja elegendőnek a hiteI fedezetéüI felaján|ott Bányász Éttermet, mivel saját értékbecs1őjük becslése szerint
csak 9 Millió Ft-ot ér, szemben az általunk meghatározott L2 !{il1ió Ft-os fedezet helyett. Ezért további fedezetre van szükségük. Az önkormányzat tulajdonábarr levő ingatlanokat megvizsgálva javasolja, hogyr az Urkut, Csokonai u. 1.
szám alatti ''Nagyház'| épületet ajánIja fel a Képviselőtestület, mert ezzel az
ingatlarrnal sem rövid távu, sem hosszu távu terveink ninesenek. A záLogszerző_
dés addÍg marad érvénybenaz Í:ngatLanra' amig a hitel törzstőkéjének törlesztése
e1 nem érí azt a szintet, amikor már a Bányász Étterem is fedezetet nyujt.
hogyr

A Képviselőtestület a javaslatot megvitatta, és azzaL eg5retértve 6 igen szavazat_
tal, tartózkodás és eIlenszalrazat nélkül, egyhangulag meghozta a következő határozatot:
L24/L994. /XI. LL./ okKt. sz. határozatz
Urkut Község önkonnányzatának Képviselőtestülete az áL_
taIános iskolai sportcsarnok és kiszolgáIó helyiségeinek megvalósitásához szükséges pénzügyi fedezet megte_
remtéséről szóIó 69,/1994. vl.o2./ öt<xt. sz. határozatát

az al'ábbÍakkal egésziti ki:
A hiteI fedezetéüI a KépviselőtestüIet az önkormányzat
tulajdonát képező Urkut, Csokonai u. 1. sz. alatti lakőház megnevezésü ingatlant is megjelöli. Az íngatIart
tul. Iap száma:Urkut 738. He1yrajzi számaz428.
Az i:ngatl"an kateszterben rögzitett értéke:8.ooo.ooo'-Ft.
A Képviselőtestület utasitja a polgármestert és a jegyzőt, hogyr a fenti határozat alapján az oTP bank Rt. és
Ajka Városi Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Fe1elős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: 1994. november 3o.

-32./ Napirendi

pont:

A Veszprém MegyeÍ Viz és Csatornamü

Vállalat átaIakitási tervének megtárgyaIása

Viz- és Csatornamü Vállalat
történő átalakulásának tervét, valamint az Rt.

Pfaff Zsolt: A képviselők megkapták a

Veszprém Megyei

határozott ide3ü Részvénytársasápgá
Atapitó okiratának tervezetét. Javasol;a a határozott ide3ü Rt-ban való részvételünket.
Zsebeházy

Károly:

Nem

befolyásoI3a-e ez az átalakulás esetleges kiIépésilehető-

ségeinket?

Pfaff Zsolt: A határozott ide:ü Rt. 1995. máreius 31-ig tartana, addig minden'
önkormányzat eldöntheti, hogy milyen formábarr kiván;a bíztositarri telepüIésénaz
ivóvizellátást.
'

A képviselőtestület a ;avaslatot megvitatta, és 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszalrazat né1kül egyhangulag meghozta a következő határozatot:

I25/I994./XI. 11./ ötxt sz. batározat:
Urkut Község örrkormány zatár:e:k Képvise1őtestülete
az önkormányzatnak a VÁB L9o/L992. /x. zz./ és a
305/1994. /vl. za./ sz. lrratározata alap;án ;uttatott
vagyonával a Veszprém Meg1e:.. Víz_ és Csatornamü Vállalat
zártköfü, határozott ide;ü részvénytársasággá történő
átalakitásábarr mínt, alapitó részt vesz.
A Részvénytársaság alapitó okirat és az okirat mellék*
letét képező szindikátusi szerződés aláirásávaI
PFAFF ZSOLT

polgármeste* bizza meg.
Felelős: Pfaff ZsoLt polgármester

Határidő: 1994. december 31.

3./

VegJres ügyek

a./ tizlethelyiség eladása
ut 47. sz. alatti
üz1etsor 396/7/A/3. hrsz-on nyilvántartott üzlethelyiségére vételi a3ánlat'érkezett.

Pfaff Zsolt:

Tá1ékoztat3a a képviselőket, hogy Urkut, Rákóczi

-4Az uzLetet lr1ikuláskó Pálné és Lassu Istvárrné a3kai lakosok kÍván;ák megvásárolni.
A vevők az önkormányzat által megállapitott vételárat elfogad:ák. Javasol;a' hogy
mivel más vételi szándékkal nemjelentkezett az úzLethelyiséget a kérelnezőknek
ad;a eI az önkormányzat.
A Képviselőtestület a javaslatot elfogadta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás néIkül, egyhangulag meghozta a következő határozatot:
L26/Igg4. /xr. L'L.lol<Kt. sz. hayS"ozatz
Urkut KözségKépviselőtestülete az Urkut,

be1terüIetí 396/7/ A/3. hrsz. alatt nyilvántartott üzlet megnevezésii társasházi ingatlan vevőiü1
Míkuláskó PáIné A;ka, Csingeri ut 4. szám alatti
lakost, valamint Lassu Istvánné A;ka, Csille ut
47. szám alatti lakost lelöli ki.
Az ingalarr véteIára 52o.ooo,- Ft + ÁFA, azaz ot_

százlluiszezer forint + 25 % Áre.
A vevők az íngatLarr véte1árát egyösszegben, a szerződés aláirásával egyide3üleg tartoznak megfizetní.
A részletes fe1tételeket a külön megkötendő szer*

ződés tartaLmazza.
Fele1ős: Pfaff Zsolt polgánnester
Határidő: 1994. deeember 3]-.
Az elhangott napirendi pontokkal kapcsoIatban további képviseLőihozzászólás
ülést ]-9 órakor berekesztette.
észrevételnem volt, ezért a polgárme
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Vértes tliklós
1egrző

