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Készütt : Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestü lete 2OO9 . február 17 én (kedden) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefrré alpolgárme ster
Dr. Dőczy Mariann
Farkas Istviín,
Imri Zottán,
Lipp Jőzsefné,
Lisztes Győző
Vas sné B alátzs Györgyi,
Zsebeházy Károlyné
képviselők

Távolmaradását beielentette: obermayer Miklós képviselő
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
azÜ,léshatározatképes, mert a Testület 10 tag|ából 9 fo jelen van.
Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a Testület
_ 9 i gen szav azattal, - el len szav azat nélkÍil elfo gadott.
e gyhangúIag
-

Napirend: 1.|Volt ,mozi" épület elővásárlási jogáról.
Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIREND. Volt ,,mozi"

épij,let elővásárlási jogáról.

Előadó: polgármester
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(Megyei Kozgyulés Elnökének levelét a képviselők előre megkapták.)
Rieger Tibor polgármester: A levél kiegészítésekéntelmondja, hogy a volt mozi
épület már több év óta balesetveszélyes állapotban van' e tényt az elmult évben a
Polgármesteri Hivatal jeleile a megyei főjegyzőnek, akkor kijöttek megnézni,
azonbartmivel nem volt életveszélyes' nem csináltak rajta semmit. Ellenben az
elmúlt héten a viharos széImiatt az összedőlés veszélye fenyegeti az épiletet,
eztmár a tulajdonos Sem hagyhatta,hagyhatja figyelmen kívül' és mivel az
épület lebontása sürgős és a levél alapján, majd 6 millió forint a bontási
költsége, melyet a megyei önkormányzatnemtud előteremteni' ezért az
ingatlant eladásra meghirdeti, a kötelezőbontással együtt. Azonban az érvényes
jogszabáIyok alapján azingatlanhelye szerint illetékes önkormányzatnakerre
e|őv ásárlási j oga van. Összességén az épúIeteladási ára 2.I 60 eE t, míg a
bontási munkálatok 5.500-5.900 eFtközötti átrban lesz. Véleménye szerint az
önkormányzati jeIenlegi állapotában- amikor egy 10 milliós vízvezetéképítés,
és a szennyvízberuházás előtt á11- nem tudja megvenni és lebontani az épületet.
Kérdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: Semmiképp nem tudja ezt az önkormányzat felvállalni? Nagyon
jó helyen van azingatlan, egy szép parkot lehetne kialakítani. Ó amagarészérőI
nagyon sajnálja, de be kell látni' hogy előbbre valő avíz és a Szennyvízcsatoma
benlházás.
Pichler Józsefné: o is sajnálj a, azonban azirkhti önkormányzat az ismert
beruházások miatt, az elővásárlási jogarőIle kell hogy mondjon.
Vassné Balázs Györgyi: A levélben szerepel, hogy úrkuti váIlaIkoző
személyébenérdeklődő van. Ez az érdeklődő vajon mittervez a lebontott
területre? Ezt lehet tudni.

Rieger Tibor polgármester: A Mangán Kft tulajdonosa _ Farkas István képviselő
ir - jeleile a megyei önkormányzatfelé vételi szándékát, és elmondásaalapjén
a volt ,,Bátnyász otthonban'' kialakítandó 18 db lakáshoz - ami eddig a parkolási
hely hiányamiatt nem valósult meg - parkolót szeretne kialakítani.
Farkas István: Mivel azigy őt személyesen érinti, ezért a döntéshozatali
eljárásban nem kíván részt venni, tartőzkodik a szavazástőI.
Vassné Balázs Györgyi: Azel,ővásárlási jogárőI az önkormányzatnaktényleg le
kell mondani, mivel avízkérdésmegoldása döntő, erre kellmost koncentrálni.
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A Képviselőtestület
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Úrkút Község Önkormá nyzati

Képviselőtestiilete a Veszprém Megyei
Önkormán yzat tulajdonában ál1ó és Úrkút,
Május 1 téren találhatő 401 hrsz-ú Kulturház
(volt,,mozi" épülete) megnevezésű ingatl an az
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak
önkormany zati lulJajdonba adásáről szőIő I99 l .
évi XXXIII. törvény 39. $. (1) bekezdése alapján
az elővásárlási jogával nem kíván élni, arról

lemond.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester azúlést17 .30 órakor berekesztette.
kmft.
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Rieger Tibor
polgármester
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