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URKU

JEGvzőxönyv
Készii1t; Urkut Község tinkormányzati Képvise1őtestiiletének 1996.
december 23.-árl /hétfőn/ 17.oo órai' kezdettel megtartott
rendes üIéséről.

ez Ülés trelye; Kőzségháza - tarrácskozó terem.
Je1en vannak; Pfaff Zsolt poLgármester,
Brenn János ,
dr. Dóczy Mariann,
Freund Antal,
Gerecs Mihály'
Gubicza Nándor,
Klein Zoltánné képvíselők.

r,avor'a"aaasat ue:ere

Licsauer Nándorné, Rieger Tibor::, Tenkné

tipp Évaképviselők'

Tanacskozási Joegal részt v
Rostási üária jegyző,
L. napirendi pont tárg1ra1ásánáI; Bierbaun ottó Bakonyte1 üg5rvezető3e

Pfa{Í-Zso1t polgármester köszöntötte
a TestüIeti üIésen meg;elenteket,
megálIapitotta, hogr az ülés határozatképes, mert a testülét 10 tag3ábóI
7 fő ;elen van.
Ezt követően megnyitotta az ülést és ismertette a napirendi pontokat,
meIyeket a Testület eryhangulag /7 szavazattal, - ellenszavazat nélkül/ eIfogadott.
NAPrREND:

L./ Tájékoztató a község telefonfe3lesztésének helyzetéről.

Előadó; Bierbaum ottó
ügrvezető igazgatő

2./

Vegyres üryek.

a./ rajeuozatő a Karsztvíz Kft közgyüIéséről.
előadó; Polgármester

b./ Kábelteleviziós rendszer kiépitéséreérkezett
a;ánIat megtárgyalása.

előadó; Polgárrnester
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. Tá3ékoztató a község telefonfe;Iesztésénekhelyzetéről.

Előadó; Bierbaum ottó
ügyvezető igazgató
Bierbaum ottó: A Bakonyte1 nevében köszöntötte
a KépviselőtestüIetet.
Sz6beií-táJ é-koztató3 ában elmondta, hogy a Bakonytel kivitelezésében
99 községben történik a telefonfe3'elsztés' köztük Urkut községben is.
Urkut községet az optikai kábeI A3ka várossaIköti össze.
A község önálIó teIefonközpontot kapott, mely a külterüLeteket is el
fog;a Iátni. A telefonközpont tertiIetét az önkormányzattól vásárolta
meg a Bakonytel.
A kiviteli tervek Urkut vonatkozásában már 1995. évben elkészüItek.
A kiviteli munkák megkezdődtek. A község egész terijletén föId aIatti
kábelek lesznek, kivéve Zsófiapusztát és a tsz. ma3ort, ahol légkábelek
lesznek.
A tervek alap3án a belterüIetí utcák mindkét oldalát fel keII törni,
a földkábel vezetése cé13ábó1.
A belső vezetékek kiépitése32o lakásbarr megtörtént. Ennek a köItsége a
befizetett pénzbe szerepeI, tehát ki.jlön fizetrri erre már nem kelI.
Urkut községben a te].efonfe3Lesztés kiviteli köItsége összesen 41 millió
Ft.A feJ1észtést677 Lakásra tervezték. Az eddigi eIőfizetők száma 3l,akik
szÍnténbekerüInek az u3 rendszerbe.
Azok az áI1ampolgárok, akik a Bakonytávlathoz fizették be a fe;lesztés
di3át 24.úo.- Ft-ba kerüI a fe;lesztés' akik most fizetik be az összeget,
azoknak 37.5oo.- Ft. áfá-val eryütt' a közületi fe3Ies2tés di3a 9o.ooo;- Ft.
Eglik összegben sem szerepel a telefonkészüIék ára,azt küIön kell megvásároIni.
A községben a kiviteli munkák ;anuár 6._tó1 folytatódnak, szánitásaik
aIapán má3us végén,3rrnius e1e3én eI keII készülnie a fe3elsztésnekFe1hivta a figyelmet arra is, hogy a müszaki átadás-átvételt kiivetően
a Bakonytel mínden telefonigénylőnc.k megkiildi a szolgáItatási szerződést,
meIyet 3o napon belüI vissza kell küIdeni, hogy a vonalakat élővélehessen
tenniKérdés hozzászőLász

cuuicza n'anao:i lilennyi az áLtal'ánydi; összege egy lakásra, i11. egy
telefonvonaI után. Ha valakí most. ákar a a fe3lesztésbe részt verrni,befizetni, hol kell ezt eszköztjlní.
Pfaff Zsolt; A kötbér fizetése milyen módon történik és ki áItaI?
Nyilván varrnak-e tartva a Bakonytel-néI az alváIla1kozók
Bierbaum
Az áItalánydi3 összege ma kb 1ooo.- Ft. Minimum 2o-23 %-os
emelkedésre keIl számitani. Igazságosabb Ienne az impulzusdi3 megállapitása,
hasznáIata.
A Bakonytel-nek A3kán' Veszprémbe is van irodá3a, ahol az u3 befizetőknek

Selentkezni lehet.
A kötbért 1997. december 31.-ig a 22o főnek, akik már befizették a
24.ooo._ Ft_ot a Bakonytáv1at fizeti. Ahol a kivitelezés befe3ezési
határide3e 1997. december 31.-e utáni, ott a kötbért a Bakonytelnek

keII fizetnie.
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A Bakonytel a felelős kivitelezővéI tart;a a kapcsolatot, az foglalkozík
a felmerüLt gondokkal, problémákkal.

Klein Zo1tárrné; Az aszfaltfeIbontás és arrnak helyreáI1itása
'
történik.

hogyan

sie"b"u'. ottói Az aszfa]ltot flúrészeIikés sávosan he1yreállit3ák.
A közterüIetfoglalási engedélybe -Javasol3a - szigoruarr kikötni, hogl
mennyire bonthat3ák feL az aszfaltot, és hogyan keII helyreá![itani,
mílyen szélességben,stb.

Pfaff Zso1t polgármester összefog1aló3ában elmond3a, hory szükség 1errne
a kiviteIezőkkel a közvetlenebb; napi kapcsolatra, és hogy az önkormányzat tud3a' milyen a1váIlalkozók dolgozrrak a község terüIetén.
A telefonfe3lesztéssel kapcsolatban véIeményeha eIőre néz, 3ó, mert
1997. évben Iesz terefon a községben, holott a Som1ó környéki községekben csak 1998-barr lesz. Ha visszarréz 1993 óta több év eItelt, telefonfe3Iesztés terén a községben semmi nem történt. Ezek után azt gondo1ta,
ha a kivítelező meg3elenik a faluban, dolgozní fog és 2-3 hónapon be1iil
megtörténik a beruházás, de sa3nos eddíg csak azt látta a község Iakossága is, hogy az í-tt lévő munkások csak ásogatnak, remé1i ez
a következő évben pozítiv irányban fog váItozni.
Ezt követően megköszönte az "tjgrvezető ígazgatónak a részletes tá;ékoztatást.
2. napirend; Vegyes

ügyek.

a./ Tájékoztatő a Karsztviz Kft

közgyüléóé.főL.

Előadó; Polgárrnester
A Karsztviz Kft 1996. december 19._én tartotta közgyülését
tg1qaryeslerr
Bánd községben. A közryülés Iényege az voIt,hogy a kft müködése nem
nyereséges, sőt Urkut község míatt veszteséges.
A kft szerínt 3.600 e/Ft-os a veszteség. Az ügrvezető szerint azért,
mert a vagyont, amit Urkut község a Bakonykarszttól kapott, nem adta
át a kft_nek- A varyon' amit az önkornányzat kapott, véIeményeszerínt
nem is a müködtető vagyonhoz tartozik, ami ahhoz tartozik, azt át
is adta a kft-nek. Müködtető vasron az, amivel akár egy vízmüvet
is Iehet üzemeltetrri. takókocsivaI, tó részlettel, stb vizmüvet müködtetni nem lehet.
Az urkuti önkormányzat részérőla beszámolót nem fogadta e1,téte1es
kimutatást kért a bevételekről, kidadásokróI, melyeket a Képviselőtestületnek is be kel1 mutatrri.
Az ugruezetőc' gtngndása szerínt= a megg5rőzését követően, vízdi3at visszamenőIeg emeIni nem lehet, ezért a tervek a1ap3áí-1997. márciusáig marad
az eddígi vizdi3, emelés csak ezt követően lehetséges.
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is eIgondolkodnia az

Erdemes Ienne azon

önkormányzabrak, hogy megnézné

anna]c Iehetőségét, mód3át, hory egy másik, stabilabb céget nem lehetne-e
megbizrri bérüzemeItetés formá3ában. Persze nagr váIaszték nincs,
mivel a környéken a Bakonykarszt Rt, és a DVRT müködik.
Érdemesnek tartarrá ára3ánJ.at kérését.

Kérdés hozzászől'ász

Dr. Dóczy Mariarrn;
a3

Támogat3a

ánlatot:;' bérüzemeltetésre

a poIgárrnester 3avasIatát, kelI,,kérni ár-

BrennJános; Neki is az a véleménye, hogy más, stabilabb céget kellene
megbizní a a vizrendszer üzemeltetésével.

K1ein Zoltánnéz Szeretné tudni, hogy a Iakosság áItal béfizetett víz_

di; a Karísztviz

szárnl.ájára

folyik-e

be.

Pfaff Zsolt; A vizdi3 biztos, hory a Karsztviz Kft számláJára folyik
be. A gond, hog1 a Karsztviz a Mangánérc Müvektől vásároIt viz egr
részétnem ha3landó fizetni, és ezt a részt nevezik háIózati veszteségnek.

Brenn János; Híte1esitett mérők vannar'a bánya és a karsztviz együtt
olvassák le és az,:a1apJán történik a szánLázás, iry a mérőn csak a
tényleges vizfelhasznáLás 3elenik meg.

Pfaff..Zsolt; összegzésként elmond3a, hogy a Karsztvíz Kft_től téteIes
kimutatást kéÉabevételek és kiadások aIakulásáról, külön Urkut
községre vonatkozóan is, valamint az ijzemeltetési'formára, feItételekre ára3ánIatát kér.
A Képviselőtestii1et egyhangJ-ag poIgármester 3avaslatát elfogadta.

b./ Kábeltelevizíós rendszer kiépitéséreérkezett a3ánlat
tárryalása.

meg-

E1őadó; Po1gármester

/rrásos anyagot a képviselők előre megkapták, mely a 7egrzőkönyv meIIékletét
is képezi./
Kérdés,hozzászólás;
Gubicza Nándor; Az tény, hory a
merre lépni kelI.

helyi rendszer kezd elavulni,

va1a-

Klein

Zo1tárrné; A rendszer felu3itását nem a karbantartónak kellene eIvégeznie?

Brenn János; Felhiv3a a fígtelnet a Médiatörvényben fogla1t, és 3anuár I.-én életbelépő di3akra.
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Pfaff Zsolt; A feIu3itást

nem a karbantartónak keII eIvégeznia, harrem
a rendszer tuIa3donosának, vag5ris az önkormányzatnak. Az önkormányzat
viszont nem á11 o1yan anyagi lehetőségek birtokába, amely a. rövidesen
bekövetkező felu3ítást finarrszirozrri tudná.
VéIeménye szerint elvi szándéknyíIatkozatot keIlene adni a tíeril1 Kft
és a beruházáshoz szükséges pénzryi befektetkkel gazdasági társaságot
alapitóknak /többi önkormányzat/ .

Brenn Járros; Meg keIl hivni a kft szakemberét testiiIeti ülésre' hogy
bővebb tá3ékoztatást ad;on, és azt követően a végleges álláspontot

kialakitani.

A Képviselőtestület eg1hanguLag
az alábbi határozatot hozta;

/7 szavazattÍtl, - elIenszavazat nélküI/

77/L996.

/xIJ.23./

öt<xt

sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képvise1őtestiilete
a MERrLL Észak_balatoni Kábelteleviziós Kftnek elvi hozzájárulását ad;a az urkuti kábelteIeviziós rendszer további ÜzeneltetéséveI
kapcsolatban.

Fele1ős; Polgármester
Határidő; 1996. december 31.

c./

Brenn Jánosi A községi legelő régebben a falué volt, és nen magántulaJdonosé. Ezeket a területeket vissza Iehetett kérnie az önkormárryzatoknak. Az urkuti önkormányzat visszaigényelte-e. Ug1anís azt hallotta,
hogy a legelő részaránytulaldonba kerüIt.
NagJr felháborodást váItott ki az is a falu lakóibl, hory a 3e|zett terüIet körül a fák kivágásra kerüItek.
ÉrdekeInéaz iSr hogy 3e1en1eg hogy á11 a falu gázfe31esztése,lesz-e
beIőle valami?

Pfaff Zso1t; Ury tud3a, a legeIőveI kapcsolatbarr a volt jegrző igénybeJelentést tett, t'togyr az ott Iévő fákat ki vágta ki, nem tud3a,
utána fog nézrri.
A gázfe3lesztéssel kapcsolatban táJékoztatJa a Testiiletet, hory a

Bakonygáz közgrüIése december 2o._án volt, ahoI egy u3abb főválIalközó tette meg irásbeIi a;ánIatát, melyet kedvezőnek tart.
Az a3ánlat szerint 1998. december 31., ill. a MoL RT forrásnyilatkozat
függvényében a beruházás teI3eskörü befe3ezést nyerne.
A gázfe3lesztésben érintettekrrek a befizetett hozzá3árulást viszont
kí kell ma3d egésziteni 8o.ooo.- Ft-ra.

Brenn János; Kéri a Polgármesteri Hivatalt, hory tegyen meg míndent
annak érdekében,hogy szombati napokon _ az ajkai piac miatt az A3káró1
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de. 1o. 3o órakor índuló busz3árat u3ra beindítást nyerJen.
Több

tárry

nem

volt, a polgármester az üIést,2o.oo órakor berekesztette,
kmft.

nffi
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't{or\au'\c*.Rostásí llária
jegrző

