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Községi önkormányzat KépvíselőtestüIete
8409' Urkút' Rákóczi u. 45. Tel.: 3.
Szám: 18-9/]-995.

JEGYzőKöNYV

Készült: Urkrlt Község önkormányzata KépvíselőtestüIetének 1-995. április
26_fuI ].7 órakor megtartott rendes ülésérőI.
Az ijlés heIye:
Községháza

Jelen

- tanácskozó

terem.

vannak:

Pfaff Zsolt

poIgármester,

Brenn János,
Dr. Dóczi Marianna,
Gerees Mihály'
Gubicza Nándor,
Klein Zo1tánné'

ticsauer Nándorné,
Rieger Tibor képviseIők.
Távo1 maradtak:

Freund

Antal,

Tenkné Lipp Évaképvíselők.

t.

Tanácskozási Jogga1 részt vett:
Vértes Mik1ós 1egrző.

Pfaff Zso1t: polgármester köszönti a képviselőket. Megállapit3a,
ülés határozatképes, mivel a képviselőtestiileti tagokból 8 3e1en

hogy

az.

van.

Megnyit3a az üIést és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó aIap3án.

Napirendi pontok:

I./ az

]-02311-995.

/nr.22./

Korm. határozatból fakadó

tézkedésekmegtárgyalása.
Előadó: Pfaff Zso1t polgármester

2./

Yegyes ügyek.

helyi in-

-2A napirendi pontokat a Képviselőtestület határozathozatal mellőzésével elfogadta.

1./ Napirendi pont : Az Lo23l1995. /llt. 22/ Korn. határozatból fakadó heIyi intézkedésekmegtárgyalása.

Pfaff Zsolt:

A_kapl'iseíB[ megkapták Kuncze Gábor belüg5rmíníszter úrnak az Lo23/L995. ,/III. 22./
Korm. rendeIethez kapcsolódó levelét.
A levél a3ánlásokat tartalmaz, tehát nem kötelező érvényüaz önkormányzatokrd, dzonban a kiadások csökkentése és a bevéteIek növelése és ezzeL együtt a gazdáIkodás racionalizálása mínden önkormányzat érdeke. A Képvíse1őtestijlet az 1995. évi
költségvetés tárgyalásakor már fogIalkozott ezzeL a témávaI, amikor az íntézmények
költségvetéséttekintettük át. Az eIfogadott költségvetésben tervezett bevéte|ek főIeg a vízi.kőzrnüvek koncesszióba adásából származőak _ nem tekinthetők biztosnak.
Amennyiben ezek nem realizálódnak szeptemberben nehéz heJ.yzetbe kerüIhet az önkormányzat. Javasol3a, hogy a testület stratégiai döntést hozzon most, és intézményenként vízsgál;a a kiadáscsökkentés Iehetőségeit.
Rieger Tibor:

hiszi, hogy bevéteIünk fog származní a koncessziós pályázatbóI, és véleménye
szerint akkor már késő lesz megszoritó intézkedésekethozni.

Nem

Pfaff Zsolt:
Erre az előter;esztésre éppen azért kerüIt most sor, mert má3us folyamán már kide_
rü1, hogy mekkora az érdekIődés a koncessziós páLyázatra, igy má3us végénmeghozhat3a a testület az ebbőI fakadó döntéseket, ha a bevéteIek nem teI3esithetőek.
Brenn János:
VéIeménye szerint

a Képviselőtestütet akkor

a döntéseknek
a meghozatalát' ha lesz bevételünk, mert 3övőre a hitelfeIvéteIből fakadó kötelezettségeink tel;esitése ugyaniIyen nehéz helyzetet fog eredményezni. Akkor is 3avasol3a a kíadások csökkentését az íntézményeknél,ha az egyiitt 3ár létszámleépitéssel is, hiszen tartósan csak igy Iehet megtakaritást elérni.
sem IatoIgathat3a ezeknek

Rieger Tibor:
Egyetért Brenn János véleményével,muszálya létszámokhoz nyulni, még ha fá3da}mas

is lesz.

Pfaff Zsolt:
Javasol;a, hogy az intézrnényvezetők doLgozzák ki progran3ukat, amiket a Képviselőtestület következő üIésénmegtárgyaIhat és döntést hozhat.
A KépviselőtestÜIet ezt követően 8 igen szavazattaI' tartózkodás és ellen-

.

szavazat nélkÜI, eryhangulag'meghozta a következő határozatot:

'

'

aq/L995. /ÍV. 26./ ö|<Kt. sz. határozatz
Urkut Község önkormányzatának Képvise1őtestüIete az
önko-mányzat költségvetési egyensuIyának 3avitása érdekében kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések
meghozatalát határozza eL.
Ezért felkéri az Intézmények vezetőit, vaIamint a Jegyzőt, hog1 a 1023/1'995. /ttl. 22./ Korm. határozatot,
vaIamint a Belüg5rminiszter a3ánIásait figyeIembe véve
doJ;gozzák ki kiadáscsökkentő és bevétetnöveIő prograJn;ukat az áltaIuk vezetett intézményekben,valamint a
Po}gármesteri Hivata]-ban.
A programok elkészitésesorán ]-5 %-os költségcsijkkentés
eléréséretöreked;enek az 1995_ös évben és olyan intézkedések megtételétirányozzák eLő melyek az elkövetkezendő
években ís a fenti mértékben biztosit;ák a köItségek csökkenésétés az intézményekhatékonyabb müködését.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Vértes Míklós jegrző
rntézményvezetők

Határidő: 1995. má3us 23.
Az első napirendi ponthoz további hozzászőIás nem hangzott el, ezért a poIgármester áttért a második napirendi pont tárgyalására-

2./ Napirendi

pont

Vegyes ügyek
a.

/ rngatlanértékesités

Pfaff Zsolt: A KépviselőtestÜlet

2I/1'995.

II. 2o./ okKt.

szárnu határozata alap3án

-4megtörtént az urkuti 395/9. hrsz-u terület megosztása. A garázsépüIetekhe.z tartozó
területek küIön helyra;szi számot kaptak.
Javasol3a a Képvise1őtestületnek, hogy a tula;donviszonyok rendezése érdekébenméltányos áron idegenitse eL az ingatlanokat a garázstula;donosoknak.
A Képvise1őtestület a 3avaslatot megvitatta és 8 igen szavazattar., tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, eg1harrgulag meghozta a következő határozatot:

45/L995./Tv- ?-6-/ ol.s't. sz. határozat:
Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestülete
a tula;donviszonyok rendezése érdekébenelidegeniti az urkuti 396/L2, 396/L3, 396/L4 hrsz-u
ingatlanokat.
A KépviselőtestüIet vételi 3ogot biztosit az i:ngatIanokon taláIha tő garázsfelépitmények hasznáIóinak.
A garázsfelépitrnények használói véteIi ;ogukkal
1995. má3us 31-íg élhetnek.
Az ingatlanok vételára egyenként 1o.ooo'- Fi azaz
Tíz_ezer forint, amely összeget a garázshasználók
egyenlő aránybarr fizethetnek meg.
A Képviselőtestii1et megbízza a 1egy|zőt, hogy
a részIetes feltételeket ta'rtalmazó adásvételí
szerződéseket készitesse el.
Felelős: Vértes Miklós 1egyző
Határidő: 1995. 3unius 15.

b./ Gáze1látás

megvaIósitása

Pfaff Zsolt:
A KépviselőtestüIet 8/]-995. /tl. oa./ öt<xt. számu határozatában döntött arról, hogy
részt vesz a Bakonytávlat Rt. keretében egy gázépitési és befektetési vegyesválIaIat létrehozásában. rdőközben a szervezés során az alapitó önkormányzatok önáIló
társaság létrehozását tartották megfelelőbbnek. A független társaság megvalósításának
pénziigyi feltételei megegg5reznek a korábbi határozatokban foglaltakkal. Ennek megfelelően kéri- az előter3esztett határozati ;avasIat elfogadását.

t"i

- 5.A Képviselőtestület a 3avaslatta1 egyetértve 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat né1kül, egyhangulag meghozta a következő határozatot:

ltv. za./

sz. határozat:
Urkut Község önkormányzata a 8/].995. /tt.aa./ öt<xt. sz.-u
határozatában döntött arról, hogy a te1epüIés gáz közmüelIátásának megoIdása érdekébenegyr gáz épitésiés befekteté_
si társaság létrehozásában részt vesz.
461L995.

öt<xt.

A körülnények időközben történt változása míatt ugy határozott, hogy a BMONYGÁZ Kft. Iétrehozásában vesz részt
alapitótagként.
A társaság alapitásához valő |nozzá;árulása 2oo Ft/áL1andó
lakos, amely összesen 2.182 fő x 2oo Ft = 436.400,- tt.

Fenti összegbőI 1oo.ooo,- Ft kerül törzstőkeként, 336.4oo,-Ft
pedig törzstőkén felüIi részkéntkerül befizetésre.
A testület felhatal.mazza a polgármestert a társasági szerződés aláirására.
A testüIet utasit3a a polgármestert és a 3egyzőt, hogy a
társaság alapitásában való részvéteIhez szükséges adrninisztrativ és pénzügyi feladatok végreha;tását kezd3e meg.
Fele1ős: Pfaff Zsolt polgárnester
Vértes ltíiklós 7egyrző
Határidő: azonnaI
c./ Sportbízottság tagJának megváIasztása
Pfaff Zsolt:

testületi ülésünkön

Brenn János képviselőt alpolgármesterré választottuk.
Sportbizottsági tagságáról való lenondásávaI megüresedett eg5r heIy, amit a képELőző

viselők közüI keIl betölteni. Rieger Tibort ;avasol3a erre a tisztségre.
Rieger Tibor:

Nyilatkozík' hogy a 3e1ö1ést elfogad3a.
A Képviselőtestület 7 ígen szavazattaL, 1 tartózkodással /Rieger Tibor/ ellenszavazat
nélkül, egyhangulag meghozta a következő határozatot:

ilffiry

-6-

ql/tg95./IY. 26./ ökKt. szánu határozat:
Urkut Község önkormányzatának Képviselőtestülete
Rieger Tibor képviseIőt a Sportbizottság tag3ának
megválasztotta.
.Felelős: Gerecs Mihály Bizottsági elnök.. Határídő: Azor,nal

d./ Vértesi Károlyné terüIetbérlete
Pfaff Zsolt:
A Képviselőtestület 33/1995. /rll.o7./ öt<xt. számu határozatában döntött az Urkuti
257 hrsz_u terÜlet bérbeadásáról Vértesi Károly és ne3e részére,nem állapitott

viszont

meg

bérIeti di3at. Kéri ennek megáIlapítását.

A Képvise1őtestüIet 8 igen szavazattal, tartózkodás és eIlensz,avazat né1kül,€8Yhangulag meghozta a következő h'atározatotz

48/L995. /Iv. 26./ okKt. sz. határozat:
Urkut Község önkormányzatának KépviselőtestüIete
Vértesi Károly és ne3e áItal az Urkuti 257 hrsz_u
terijlet 50 m2-es részéértfízetendő bérIeti di3at
4.ooo,- n + Áre azaz Négyrezer forint + Ápe összegben határozza meg.
Fe1e1ős: Vértes Mik1ós jegyrző
Határidő: 1995. má;us 31.

e./ TáJékoztató a Víziközmüvek koncesszióba

adásáróI:

Pfaff Zsolt:
A KépviselőtestÜIet 9/95. /rt. oz./ öt<xt. számu határozatában és 26/95. /ttt. oz./
öxxt- szánu határozatában fogIaltaknak megfelelően megtörtént a koncessziós pályá_
zat elkészitése.A koncessziós törvény előirásának megfeIelően a héten megtörténik
a páLyázati közlemény közzététele. A páIyázők a pályázati kiirást máJus hónapbarr vehetik át a Polgármesteri Hivatalban, ezt követően két hónap á11 rendeIkezésükre a
páLyázat elkészitésére.A kiirást készitő Viziholdíng Kft. szakembere szerint 3ó
esély van a páIyázat sikeres lebonyolitására. Ez azonban má;us végéndöl el vég1e-

gesen.

ffi
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A KépviselőtestÜIet a tá3ékoztatót határozathozatal me1lőzésével eIfogadta.

Az eIharrgzott napirendi pontokhoz kapcsolódóarr további képviseIői észrevéteI,
berekesztette.

Effi
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Vértes Miklós
JegJrzo

