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Szám: L6-7/I997.

JEGYzőKöNYV
Készült: Urkut Község önkormányzati Képviselőtestületének 1997.
máJus 26._án /bétőrt/ du. 17-oo óraí kezdettel megtar-

tott rendes ülésén.

Az üIés helye: Községltáza

- tanácskozó

terem.

Jelen varrnak: Pfaff Zsolt polgármester'
Gerecs-üiháIv.
Brenn JanostDr. Dóczy Mariann'
Freund Antal,
Gubicza Nándor'
-

Klein

Zo]"tánné,
Tenkné Lipp Évaképviselők.

Tanácskozási Joggal rész vesz: Rostási

lláría

7egrző

Távolmaradását beJelentette: ticsauer Nándorné, Rieger Tibor képviselő

Pfaff, Zsolt polgárrnester: Köszöntötte a testületí ülésen rneg3elenhogr az üIés határozatképes, mert a tetület
@,
10 tag3ábóI. 8 fő 3e1en van.
Ezt követően nregnyította az ülést és ismerette a napirendi pontokat'
melyeket a Testiilet eryhangrrlag elfogadott.

Napirend:

Község iÍrkormányzata l'997. évi költségvetésének
módositásáról.

1./ Urkut

Előadó; Pfaff Zsolt polgármester
2.

/'|Karszt'v1rz'| kft-barr lévő önkormányzatiiiiii*.étűész

értékesitésérőI.

Előadó; Pfaff Zsolt polgárnester

3./ Gáz szoJ:gáltatóí 3og kiJelöIésének negkérése a
Magrar Energia Hivataltól.
Pfaff Zsolt

poIgánnester

4./ Yegres ügrek.
- Bérleti dílak rnódositására

kérelmek.
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NA-PIREND TÁRGYALÁSA

EIőTT:

a./ Je1entés a 1e3árt határíde;ü testüIeti határozatok végreha3tásáról.
Előadó; Polgármester

testtileti határozatok végrehaJtásárőL az atábbi szóbelí előter3esztést tettet:

Po1gármester: A 1e3árt határide3ü

aa/Igg7.

/Ty.I ./

ol<Kt.

sz. batározat: A Drrnántuli RegionáLis Vianii Rt-

Itetésérevonatkozó szerződés rnegkötést
nyert 1997. rnáJus 1. nap3átóI. A helysziní be3árásra vonatkozó
értesitésta Karsztviz Kft ügrvezető;e is megkapta, azonbarr távolmaradását sem szóben' sem irásbarr nem ;elentette be'

zg/j.gg7- /Iv-L4-/ ot<Kt. sz. határozat: A Nemzetiségi napra a8o'ooo'Ft felhaszrtáLásra került.

Kérdés,hozzászőLás:
Brenn János: A nemzetiségí napon 3őtékonysági bá1 ís voIt, délután
mtisoros eíaaaások. Szerebné tudni mennyi volt a bevétel, valamint
szeretné az önkormányzat által nyu3tott támogatásróI, ill. annak
felhasználásáról a rendezők tá3ékoztatnák a Testiiletet.
önkormányzatí tánagatást a külftildí
vádEgek eryszeri vacsora köItségére hasznáIták fel, az ískola
költségvetésében tervezett reprezentáció költségének a feIét' valamint az e célra tervezett 60.000- Ft lett felhasználva.
A rendezvények bevételéről neki sincs tudonása.

Pfaff Zsolt: A 8o.ooo.- Ft-os

Klein Zotátlné: Pontos szárnokat ő:: sem tud mondaní, de a főszervezők
testületi ülésen való beszámoltatásával egyetért.
Polgármester; A követlrező testüIeti iilésre a főszervezőket meghív3a.

A Jelentést a Képvise1ők eryhanguIag elfogadták.
NAPIREND rÁncYer,Áse:

(trkormányzata L997. évíkö1tségvetésének módositásáról - rendelettervezet.

1. napirend: Urkut Község

E1őadó: Polgármester

/Az í:rásos e1őterJesztést a képviselők előre rnegkapták./
Kérdés,hozzászóIás:
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Klein

Zoltátrr;Léz A mostani költségvetési módositást érthetőnek, áttekintheBnek tartJa' eIfogadását 3avasol;a.
A KépviselőtestüIet eryharrgulag - 8 szavazattal * ellenszavazat néIktilaz alábbi rendeletet hozta:

7/L997. /v.26./ Ó<rt.

sz. rendeIet

Urkut Község Órrkormányzata 1997. évi köItségvetésének
módositásáróI.
/A rendelet szó szerinti szövege a 3eryzőkönyv
meItékletét képezÍ-./

2. napirend: A ''Karsztviz'| kft-ben lévő önkormányzatíértékesitéséről.

ruzl.etrész

E1őadó; Polgármester

Ffaff Zsolt polgármeter: Szóbeli eIőter3esztésében tá;ékoztatta a Kép_
viseIőtestületet, hogr a Karsztviz Kft üIésén- má3us LZ._én - semmiféle
előbbrelépés nem történt. A kft az urkuti örrkormányzattőL változatlanul
kéría !'Miiködtető va,$ron'' átadását, amít ő a testületí állásfoglalásnak
megfelelően megtagadott.
A ga'zdasági társaságokróI szóló ;ogszabáIy alap3án a kft-ben Iévő
önkormáqrzati üzletrész feIa3ánlást nyert előbb a társaságnak' í11.
a társaságban lévő tagoknak. - Bánd község ug5ranezt tette -.
A kft-ben Iévő törzsbetét 1.21o.ooo.- Ft.,mely tel3es egészébentárryi
apportból á11 - 10 db telek -. Dönteteni kelI arróI, hory ez az ijzLet_
rész milyen áron leg5ren értékesitve.

Kérdés,hozzászőIász
K1ein,Zoltánné: Ha l996.-ben a telekek 1.21o e/pt-ot értek, ugr most
ezek-"á" többet érnek, tehát a törzsbetét összegénéI többért kell

értékesiteni.

Gubicza Nándor: Jó lenne, ha a tavalyi értékenfelül lehetne eladní'
de örüIhet az önkonnányzat ha telkenként 5o-60 e/FT_at fizetnek.
Brenrr János: Véleményeszerint is 1.21o e/pt-ért kellene eladní és nem
kevesebbé"t. tíi van akkor, ha nem veszí meg serrki az uzl:etrészt?

Rostásí llária: Marad az önkormányzat a kft tagla addi' mig
üzlet"és"ét é"tékesíteni.

nem

tud;a

Brenn János: Akkor rnarad3on az önkormányzat a kft tagla.
Tl" p""""i.' tagként marad az önkormányzat, miért fordulhat nég bírósághoz
az úgrvezetés.

Pfaff Zsolt: A birósághoz a müködtető vagJron át nem adása miatt, az
üze'eltetési szerződés felbontása miatt akar fordulni a kft. De az
önkormányzat ugrarrilyen okokat, í11. eIlenokokat tud felhozniillet, véleményeszerint ís 600.000.Amí az iizIetrész értékesitését
Ft. körüli árban Iehet megálIapitani.
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Brenn János: Miért volt 3ogtalart az Üzemeltetésí szerződés felbon-

tása.

Üzemeltetésí szerződést a két féL 20 évre kötötte'
elis'erte a ká"téritésikötelezettséget a benn naradó tagokkaI szemben, felbontás esetén-

Rostási

tlirári:azAz

A Képvise!őtestiilet 6 igen, 2 el}enszavazattal az alábbi határozatot
hozta:
I

sö/rggz. /v.za./ ökKt- sz- határozat
Urkut Község önkormányzati Képviselőtestülete a ''Karsztvíz" Kőzilzem Szolgáltató
Korlátolt Felelősségü Társaságlan Iévő
1.21o.ooo-- Ft. értéküüzletrészét az
1988. évi VI- törvényben foglaltak be-

tártásával - átruttázásához hozzá7árur.'
Az üzletrész 600.000.- Ft-ért értékesithető Márkó község önkormányzata részére'
FEIelős: Polgármester
Határídő: azonna]-.

3. napirend: Gáz szof:gáItatói 3og kí3eIölésének meg[érésea
t{agrar Ergia Hívataltól'
Előadó: Polgármester

Pfaff Zsolt polgárrnesterszóbe]-i előter3esztésében elrnondta' hogJr
közryüIésén előbbrelépés történt.
ffióbbi
A kft-b;; Iévő önkormányzatok közi]gazgatási területén a gázszoLgáLtatói ;ogot a xijleÁz RT részéremeg kell kérni, iry Urkut önkormány_
zatának is, a li[agrar Eneígia Hivata|tóI , valamint a kft-bey1 az összes
önkormányzatnak í * ,, üzletrésze, melynek elővásár1ási ;ogárőL az
önkormányzatok

lemondarrak.

Kérdés trczzászőLász
Brenn János: Ha a szoláltatói ;ogot a K?Sgáz Rt részérekéri meg az
önkorrnányzat' akkor rniért nem a Kogáz szervezésében valósul meg a

kivitelezés.

Dr. Dóczy Mariann: A szo1gáItató és a befektető niért nem esr.

Pfaff Zsolt: A Kögáz Rt szervezésében a Iakossági hazzájáruIás nem
8O.OOO.- Ft., hanem 9O-OOO.- Ft. lett volna'
A befektetőnek nem kel1 szolgáItatói 3ogokkal rendelkeatie, de
a szogláltató a rendszer elészüItétkövetően azt a befektetőtőI megvásárol3a.
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A Képviselőtestület eg5rhangulag
alábbi határozatot hozta:

8 szavazattal,- ellenszavazat nélkül -

az

s|/Lggz. /v.Za./ olűt. sz. ll,€ltározat
TJ

a./ urkut Község önkormányzata a gázszol'gáI_
tatásróI szőL6 1994. évi XII. tv. 9. $.
/s/ aeu._ben foglaltak alapJán a Mag5rar
Energia Hivatalt an'ra kérilUrkut községben
gázszoLgáltatóként a xöcÁz Rt-t 3elö13ó
ki. A testület határozata végleges és
vissaavonhatatlan.

u./ urxut Község (trkormányzata lemond a Bakonygáz Kft valamínt annak taglai továbbá főváIla1kozók között 1997. ;anuár 3o.-án
létre;ött konzorcíumi szerződésben rögzitett elővásárlási 3ogáró1.
Fe1elős: poIgármester
határidő: azonnal

4. napirend:

Vegyes ügrek.

a./ gérLeti di3ak módositására

kérelmek.
Polgármester: Vértesi Károt3mé az önkorrnányzat tula3donában Iévő parkoIóban
bérel terüIetet a zöldséges bolt3a részére.A bérleti di3at nem tart3a reá_

Iísnak, ezért kéri a mérséklést.Jelenteg 5156. .- Ft/hő bérleti diJat, í11.
közterülethasznáIat di3at fizet.
Kérdés hozzászőLász
Freund Antal: A papirbolt

dir?

is közterületen van.

Mennyi

ott

a

havi bér1etí

Pfaff Zsolt: Az előző testüIet térítésmentesenadta a terüIetet, tehát
fizet semmit-

nem

Brenn János:ő reálisnak tar't;a a havi',

csök]<entr é. 'ét.

bérIetídi;at,

nem

Javasol;a annak

A Képviselőestiilet egrhanguIag - 8 szavazattal,- ellenszavazat nélküI Vértesí',l. KároIYné közterüIethaszrrálati di3át nem csökkentí.
Polgármester: I'arrg Gottfriedné színténkérelemmeI fordult az önkormányzat
felé, hog5r 25 m2 naryságu - 2 db-heIyíségbérleti di3át csökkentse a
testület, ennek ellenértékekénta mellettük lévő Falumuzeumot téritésmen_
tesen kimeszeli, kitakarit3a, azt követően az odalátogató turistákat
bevezeti. A bérleti di3 havi összege: 5626.- Ft.
Javasol 7 hónapon keresztüI 3ooo.- Ft/hő bérleti di; eIengedését a munkák
elvégzése után.
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K1ein Zoltánné: Ha bárkinek is elengedi az önkormányzat a bérletídi;at,
b""ét"Iki""ése]-esz. Nem ;avasol csökkenést.

"s.
Pfaff Zsolt: A

falumuzeum is az önkormányzat tula3dona, és elég el_
hanyagolt áIlapotban van. Pénz víszont nincs a felu3itásra.

kell határozni azt, hogy 3unius hónapban végezze
el a-falu'uzeu' feluJitását, a müszakí eIIenőr vegJre át, ha megfele1ő
a munka, és ezt követően Julius 1-tő1 december 31-ig bezárólag havi
3ooo.- Ft. bérleti di3 csökkenést 3avasoI.
Gubicza Nándor:Meg

A Képvise1őtestület 7 igen, 1 tartozkodás mellett a következő határozatot
hota:
3

3t lión'. /v.26./ öt<xt.

sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képvisektesti"ilete
Lang Gottfriedné bérIetídi3ábó1 7 hónapon
át - december 3l.-ig bezáróIag - havi 3ooo.Ft. di3-csökkenést állapit meg ury, hogr
;unius hónapban eI kell végeznie a falumuzeum
meszelési munkáIatait. A mtrnkák akkor rnegfelelőek,
ha a müszaki ügyintéző azn/riat átvette, és ettől
az időponttól kezdődhet a di;csökkentés.
Fele1ős: polgármester
Határídő: azonnaI

Pfaff Zsolt

poIgármester: tá3ékoztatta a Képvise1őtestüIetet, hogy a
Belpfegor Bt képviseIő;e, Karisztl József kérte,;gil.énhessen meg az
ülésen a vendéglátó egység üzemeIéséveI kapcsolatos problémák eImondása
érdekében.

Kar}'szt1 József: A Bt 4 éve vette bére az önkormányzattóI a vendéglátó
eg5rséget. Az épüIet áI1aga azőta romlott. Az üzlet fütése abszolut nem
megoldott, az egészségügyihelyiségek sem az előirásoknak megfeleIőek,
valamint a csapadékviz elvezetés is mego1datlan. Ezen kivüI nagJr gond,
hory a Klub 93 tula3donosai nem a 3ogszabályoknak és az üzleti etikának
megfelelően müktjdtetík az egységet. Fő grrnd, hogy a gazdasági be3áratot
használJák főbe_ 3áratként, vendégeiket megféIemlítik,a zenészeket
nem engedik náluk3átszani. Az elmondottak alap:án arra kényszerüI a

Bt,

hogy 1997. szeptember l.-vel tevékenységüket beszüntetik, a bérleti
3ogviszonyt feImond3ák.
Ezzel kapcsolatban kérdése,mi !,esz az épüIettel, mi lesz a gyermekétkeztetéssel'' mí az önkormányzat szándéka.

Kérdés hozzászőIás:

Pfaff Zso1t: Az épület fiitése rövíd időn beIüI negoldódik, a vezetékes
Az épület feIu3itására az örrkormányzat tényleg nem tudott
anyagiakat forditani.
"a"attataE6al'.
A mai be3el*rtést követően - ha a Bt ezt írásban is mo6:rősiti - ugy
az önkormányzat döntésétőI függően' uJra páLyáztatássa1Qd;a ki, vag5r
az épületet értékesiti, habár az már egy kícsít komplikáItabb lenne,
mive1 az épület eg5rbe v€rn a sportcsarnokkal, valamint 3e1zá1og 3og

is terheli.
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A KIub 93-a1 a Bt-nek egyfolytában gond3ai voltak, vannak és ez viszont
ís igaz. Hol az egyik, hol a másik üzlet bérlői vádol;ák elfogultsággal
a Hivatalt a másík féI irányában. líár a megnyitástóI kezdve voItak ilyen
gondok' amit közös megbeszélésselaz önkormányzat igrekezett megoIdani.
Vannak dolgok, amit viszont csak hatósági eszközökkel lehet megoldani és
nem tartozik a testület döntési körébe.
Gubicza Nándor: A csapadékviz nem megfelelő elvezetése nemcsak a vendégép"letét,de az u3 sportcsarnokot is veszélyezteti ,ezért
sürgős megoIdást kell taláIni. A klub 93-at * akár hatósági eszközökkeI is _
kötelezni kell a megfelelő be3árat haszrráIatára.

IátóGg

JegrzőzTá3ékoztat3a a Testületet, hogy 3ogszabáLytváLtozás niatt Iehetőség
arra' hogr oktatási intézményektől szárnitott 2oon-en beIüI is müködhessen meIegkonyhás vendégIátó egrségen kivül, más vendégIétó egrség is,
ha erre a 3egyzőtőI engedéIyt kér és kap is a vállalkozó. A klub 93 üze_
meltető3e erről érdekIődött, a megfeIelő tá;ékoztatást meg ís kapta.
veu]'

Pfaff Zsolt: Ugr érzi - ha a Bt szándékát nern váItoztatJa meg _
épiilet továbbí hasznositásáróI a TestüIetnek dönteníe keIl.

wg; az

b./ Polgármester: Tá3koztat3a a Testületet arróI,

hog5r a szeméttelep
rekonstrukció;ával kapcsolatosarr 3,5oo e/FT-ot keII az önkormányzatnak
A;ka város önkormányzatnak fízetrrie. Ez az összeg nem á11 rendelkezésre,
ennek érdekében;avasoI;a a még meglévő vizmüvagron értékesitését.
Még rendeIkezésre á11 a nagyvázsonyi faház 1,461 e/pt értékben,
valarnint a diagnosztíkai készülés, meIynek értéke1.5oo e/Ft.
Javasol3a ezek eladásra vaIó neghirdetését.

A Képvíselőtestület polgármester 3avasIatával egyhangulag eg5rért.
Több tárg1 nem

voIt, a

poIgármester az üIést 2o.3o órakor berekesztette.

knft.
Qo

"+J*.ü*.
Rostási
Mária
jegrző

-

