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Községi önkormányzat Képviselőtestülete
B4o9 Urkut' Rákóczi ut 45. Tel: 3.
Szám: 3_1'4/L994.
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Készült: Urkut Kiizség önkormányzata Képvise1őtestüIetének igsa. október
2o-á1| megtartott rendkivülí ü1éséről.
Az ülés helye: Községháza - tanácsterem.

Jelen varrnak: - Pfaff Zsolt polgármester,
- Dr. Dóczy Mariarrna,

- Fuith LászLő,
_ Keller József,

_ Tróbertné K1ein Beáta,
- Zsebeházy Károly képviselők.
Távol maradtak: _Fehér József, Rieger Tibor, Sárkány Pálné, Tenk Gyu1a
képviselők.

jegyrző

Szücs Péter MDF képviselő
_ onódy Raffaél MSZDP képviseIő
Reisinger Lajos KDNP képviselő

Pfaff Zso1t: Polgármester köszönti a képviseIőket, a meghivottakat, valamint
a község 2 érdeklődő polgárát.
Megállapitja, hogy az Ülés határozatképes, mivel a képviselőtestületi tagokból
6 jelen van.
Megnyitja az ülést, és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó aIapján:
Napirendi pontok:

L./
2./

iri
na

He1yi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló
zottságok tagjainak megválasztása.
Előadó: Vértes Miklós jegyrző
Yegres Ügyek
^
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-2A Kéoviselőtestület a napirendi pontokat határozathozatal mellőzésével
elfogadta
q

1./ Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság és.a Szavazatszánláló bizsttságok tagjainak
megválasztása.

Vértes Mik1ós: Tájékoztatja a képviselőket, hog5r Giincz 'Arpád Köztársaságí
Elnök 1994. december II-re kitüzte a helyi önkormányzati képviseIők és
polgármesterek általános választását. A helyi Képviselőtestületnek 1994.
október Z1-r'g keII megválasztaníuk a Helyi Választási Bizottság titkárát
és tagjaít, valamint a Szavazatszáml'áló Bizottságok uj tagjait. A decernberi
váIasztásokra a bizottságokba a négy éwel ezelőtt is közremüködő tagokat kérte fel. Munkájukat akkor is és idén májusban is jóI végezték'
kifogás nem merüIt fel ve1ük szemben. A képviselők határozati javaslat
formájábarr megkapták a jelöltek névsorát. Kéri a javaslat elfogadását.
A KépviselőtestüIet a javaslatta1 egyetértve 6 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat néIkül, eg5rhangulag meghozta a következő határozatot:

L].o/ L994. /X.2o./ o|<Kt. sz. határozat:
Urkut Község önkornány zatának Képvi selőtestülete
az L994. évi ijnkormányzatí képviselők és polgármes_
ter választásban közremüködő bizottságokba a kö-

vetkező személyeket választja, illetve megerősiti:
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Helyi Választási Bizottságba:
Tenk Zoltán Erdő ut 2j..
Fuith Ferenc Orgona ut 9.
Teiermayer Márton Rákóczi ut 4
Tenk Antal Hősök ut 23.

Kenyeres ZoLtán Tüzér ut-ll.

titkár
tag
tag
tag
tag
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1. sz. Szavazatszámláló Bizottságba:
Stall Erzsébet Béke ut 39.
titkár
Pichler József Béke ut 5.
tag
Vértes Miklósné
tag
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sz.

SzavazatszárnláLő Bízottságba:

ut 17. titkár
Tenk Gyula Mester ut 38.
tag
Imri Zoltán Rákőczí ut 42tag

Hartmann Ferenc Sport

Az eskütéteI időpontja: 1994. október 2]-.
helye: Községháza - Tanácsterem
Fe1e1ős: Vértes Mík1ós jegrző
Határidő: 1994. október 21.

2./ Napírendi pont
Vegyes ügyek

a,/ Uj Atlantisz TérségiFejlesztési Szövetség
önkormányzat 64/L994. /v.zs./ számu határozatával ugy döntött'
hogy részt vesz Ajka és környéke térségénekfejlesztését szoJgáLő Szövetség mun_
kájában. A Szövetség az6ta is végezte munkáját, amelyhez most egy'magasabb szintü
szerződés alapitása vo1t szükséges. 1994. október L7_én a környékbeli önkormány+
zatok részvéteIével megalakult az '|IJj At].antisz TérségiFejlesztési Szövettség'l.
A Szövettség alapitó okiratát a képviselők megkapták, igy a Szövetség céljait'.
nem kivánja részIetesebben ismertetni. A lényeg az, hogy a nagyobb összegü, pl.

Pfaff Zsolt: Az

a PHARE program keretében elnyerhető támogatások megkövetelik az egyesületi for_
mában történő továbbmüködését. A hosszutávu előnyökre tekíntettel javasolja, hogy
Urkut község ís Iépjen be a Szövetségbe.

-4hogy a'lközösbe'' befizetett pénzből nem }átunk semmit
víszont, ugy mint amikor a pénzek eloSztása még meryei szinten történt.

onódy Raffael: Tart Attól,

zseteiázy xároly: sotlrr3a a lakosonkénti 5o Ft-os éves tagdijat az
anyagi helyzetére való tekintettel.

önkorm furyzat

Dr. Dóczy Maríarrna: Véleményeszerint, a képviselőtestület nem váIlalhatja a község hosszu távu érdekeit is szem eIőtt tartva, hogy a jövőben elszigetelődjön egy
esetleges fejlesztés' vagr fejlesztések lehetőségétőI.
Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviseIőket, hog1r a Szövetség eddigi költségeit tel_
jes mértékben Ajka város önkormányzata fedezte, ezze1 is el kivánja osztani a képviselők fé1e1métattól, hogy a városi önkormányzat csak saját érdekéttartaná szem
e1őtt.
A KépviselőtestüIet részéről további hozzászó'l-:ás nem volt, ezért a polgárrnester a
javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviseIőtestü1et 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
harrgú}ag meghozta a következő l:'atározatot:

nélkü1 egy_

ILL/L994./ X. 20/ ötxt. sz. határozatz
Urkut Község önkormány zatának Képvise1őtestülete
eg5resületi tagként részt kiván venrri az L994.
október L7-én létrejött 'tUJ ATIANT]SZ TÉRSÉGr
FEJLESZTÉSr SZöVETSÉG''-ben.
Vhegbizza, és felhataLmazza a polgármestert,

:h<rgY

a Szövettség felé terjessze eIő az önkormányzat
belépésiszándékát, valamint hogy az végzett munkájáról neg5redévenként számoljon be.
A KépvíselőtestüIet utasitja a polgármestert,
lngyr az 1995. évben esedékes tagdij _ az L994.
jarruár I-i állandó népességszán alapján /2273 fő/
_ J-995. évi költségvetési tervezéséről gondoskodjon.

Fele1ős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: 1994. október 2]_.
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b./ Bakonytel helységbérletikérelme:
Vértes Miklós: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hory a Bakonytel Rt. Szakemberei a falubarr ub5arast végeztek, ameIy során olyan helységet, iII. területet kerestek, ahoI megfeleIően el tudnák helyezní a községi telefonháIőzat
központját. Több helyszin megtekintése után a Nagrtláz épületében lévő üres
helyiséget taIálták a legmegfelelőbbnek. Ezek után a Rt. kéri az önkormányzatot, hogy a helységet biztositsa a részére,adá5véte1,vagy tartós bérIet
formájábarr. MÍndkét esetben lehetőség van a helység ellenértékénekapportként
való bevitelére a társaságba. Igy az önkormányzat vagyronrésze is emeIkedne.

Pfaff Zsolt: Az

anyagi helyzetére tekintettel javasoIja a testületnek, hogy a bérleti dijat ne virye aportként a társaságba.
önkormányzat

Fuith LászLő: . Nem okoz gondot később, ha el akarjuk adní az épületet, hogr ilyen
hosszu távra kötjük a bérleti szerződést?
Vértes Miklós: A központ az épületben eIkülönitetten fog müködni, kezelőszemélyzet néIküL. Az épüIetrrek csak igen kis részét foglalja el' és egy esetleges további tulajdonosnak is ugyanugy rendszeres bevételt jelent a bérleti dij.
A képviseIőtestület a

javaslattal egyetértve 6 igen szavazattal, tartózkodás

és

ellenszavazat né1kül, egyhangulag meghozta a következő batározatotz
LL2/L994.

/x. 20/

öt<xt.

sz. határozata:

Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestülete
bérbe adja a Bakonytel Rt. /azoo Veszprém, Zrinyi
ut 3. / részérea saját tulajdonábarr 1evő Urkut,
738. tu1. Iapszárnon nyílvántartott 428. hrsz_w
Urkut, Csokonai ut 1. sz. alattí épüIet földszintjén található 35m2 alapteriiletü helységet.
A bérlet időtartama: 1995. január 1-tő1 2o2o.
december 3l-.

A

bérleti dij: 2o.ooo,_, azaz

plusz
'':::
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Huszezer Ft/m2/év

-6A bérleti dÍjat a bérbeadó minden évben
emeli a KSH áItaI megadott inflációs rá_

tával.
A Képviselőtestület a bérIeti dijból számitott értéketnen kivánja aportként a
Bakonytel Rt-be bevinni..
A Képviselőtestület felhataLmazza a polgármestert a fentí tartalommal létrejövő
bérIeti szerződés megkötésére.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: ]-994. október 21.
c.

/ Szemétszállitás

Ffaff Zsolt: Több lakossági bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba,
hogy a fütési idény kezdete e11enére a szemétszáIlitás továbbra is hetente
egJrszer veln a falubart. Mivel sok szenes kazán müködik a faIuban, a keletkező salakot a lakók nem tudják elhelyezni. Szándékábarr áIIt a szemétszállitást végző Avar Kft. képviselőit meghivni a testüIeti ülésre, de azok küIföIdön tartózkodnak. hog1 a testület hozzon döntést arról, hogy a község
továbbra is igényIi a heti kétszeri szemétszállitást.
A Képviselőtestület a javaslatot megvitatta és 6 igen szavazattaL, tartőz_
kodás és ellenszavazat nélküI, egyhangúIag meghozta akövetkező határozatot:
LL3/L994-

/x.zo./ ötlíit. sz. határozatz

Urkút Község önkormányzatának Képviselőtestülete a lakossaái igényeket szem
előtt tartva továbbra is igényli a heti

kétszeri szemétszállitást a községben,
té}i időszakbarr.
F'elkéri a jegyrzőt, hogy döntését továbbitsa az Avar Kft. felé.
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Felelős: Vértes It{ik1ós

jegyrző

Határidő: 1-994. október

3]..
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lJzi-.etsor eladás

:

Pfaff Zsolt: rsmerteti a Képvise1őtestülettel Kardos Lajosnénak, az ABC bérlőjének kérelmét.d kéreImező a fijtési idény kezdetekor észleIte, hogy az
ABC fiitésétellátó kazánok nem müködnek megfeIelően, az egyík egyáltalán nem.
Amenrryiben megvenné az xzLetet, akkor két uj kazánt Ís kellene vásárolnia.
Kéríezért a vételár csökkentését. A Polgármesterí Hivatal müszaki ügyintézője
a kérelmező áLJ-ítását igazolta. Javasolja a testületnek a véte1ár csökkentését.
A képviseIőtestület a javaslatot megvitatta és 6 igen szavazattat., tartózkodás
és ellenszav'azat néIkül meghozta a következő határozatotz

LL4/ L994./x.' 2o./ öt<xt. sz. határozat:
Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestülete
a aa/L994. / vt]-t. 2g./ öt<xt. sz. határozatábart
megállapitott vételárat 5.8oo.ooo,_ FÍ-ra, azaz
ötmillio-ny olreszázezer forintra módositja.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: 1994. október 31.

Pfaff Zsolt: Még ehhez a napi_rendi ponthoz kapcsolódóarr tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az uzlethelyíségekközül a Husbolt, Ruházati bolt, és a Fodrászat
üzIetheIyiségeiben níncs vízőra. Ezek.a _Polgármesterí Hivatal vezetékénkeresztül
kapják a vi:zet, aminek a diját a bérletí dij átalányban tartaLmazza. Az e1adás
miatt szükséges.az úzLethelységekalmérővel vaIó ellátása. Javaso1ja, trogr az
önkormány zat váLLaL ja az almérők beszerelésének költségét.
A képviseIőtestület a javaslatot megvitatta, és 6 igen szav^zatta.1, tartózkodás
és ellenszavazat néIkül meghozta a következő batározatot:
1}5/1994.

.

/x.zo/ölűt sz. határozat:

Urkut Kozség önkormány zatának Képviselőtestülete
a Húsbolt, Ruházati bolt és a Fodrászat vizőra aImé_
rővel való el].átásának költségeit vállalja.
A Képviselőtestíilet megbizza a jegtzőt az almérők
beszerelésének megrendelésével.
Fele1ős: Vértes Míklós jegrző
Határidő; 1994. november 15.

-B-

P

:

Pfaff Zso1t:' Tájékoztatja a KépviselőtestüIetet, hogyraz oTP Veszprém Megyei Igazgatősága részérőI',javaslat érkezett az önkormányzat feLé, hogy a bevételei
növelése érdekébenaz önkormányzat vezessen be vaIamilyen helyi adót. A Polgármesteri Hivatal a javaslatot megvizsgáIta és megállapitotta,hogr az esetleges
adó bevezetésévelnem érhető e1 számottevő bevéteI. Véleménye szerint a lakosság
kedvezőtlenül fogadná a helyi adó bevezetését és ez nem á11 ar'ánybarr a várható
bevéte1le}.

Szerinte is nagy 1enne a lakossági ellenérzés, amely óhatatlanul is összekapcsolná az adő bevezetését a tornacsarnok beruházással, senkí
sem kiván több terhet vállaIni. Az örüormányzat más forrásbóI is képes plusz
bevételhez jutrri, PI. telekeIadás, vagy a Ku1turház el'adása, mivel közösségi
rendezvényekre a tornacsarnok is alkalmas lesz.
Zsebeházy KárÓ1y:

A Képviselőtestti1et a javaslatot megvitatta, és 6 igen szavazataJ- tartózkodás
és ellenszavazat néIkü1, eryhangulag meghozta a következő határozatot:

LL6/Lgg4./x. 2o./ ol<Kt. sz. batárazat,:
Urkut Kózség önkormányzatál;rak Képviselőtestülete az
oTP Rt. Veszprém Megrei Ígazgatőságának helyi adók
bevezetéséreszó1ó javaslatára az alábbi nyilatkozatot
hozzaz

Urkut Község önkormányzatának KépviselőtestüIete a
község Iakosságát nem kivánja helyi adó bevezetésével

terhelni.
Az rskolaí Tornacsarnok beruházásának hitelfinanszi_
rozását esetleges pénzügyi nehézségekesetén más forrásbó1 szándékozik megoldarri /teIekeIadás, Kulturház
e].adása/.

ltregbízza a polgármestert, hory a
;;

i
,i

11

]l

oTP_nek továbbitsa.

Fe1elős: Pfaff ZsoJ-t polgármester
Határidő: 1994. október31.

nyilatkozatot a-
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-9f./ Sportpálya fi'ivesitése:
Pfaff Zsolt z Tájékoztatja a képviselőket' hogy a

községben müködő Sportkör
Ehhez az (inkormányzattól

flüvésiteni kivánja az Urkut SK futballpáIyáját.
5o.ooo'- ft támogatást kér. Ez az önkorrnányzat szánára nem' jeIentene többletkiadást' a Sportkör uryarris felvette a kapcsolatot az Egrházkózség képvíselőiveI is. Az Egrházközség számára temetőfenntartás cimén 1oo.ooo,- Ft-ot terveztünk az ideí költségvetéstinkben. Ez idáig nem került fe1hasznáLásra. Az
Egyházkőzség az 5o.ooo,- tt_ról lemond a Sportkör javára. Javasolja a testületrrek
a támogatás rendeleti jóváhagyását.

rr"''g'ott eI , ezért a polgármester a napirendi pontot rendeletalkotásra terjesztette elő.
A Képviselők r'észérői- hozzászóIás

A Képviselőtestület a

,rurn

javasIattal eryetértve, 6'igen szavazattaI , tartózkodás

és ellenszavazat nélküI egrharrguIag megalkotta a következő rendeletet:
8/L994.

/x.zo./

öt<xt. számu rendelet:

Urkut Község önkormányzata L /L9g4. /TÍ.2L. /
ökrt sz. rendeletének módositásáról:

1. s.
A Képvise1őtestület a ltöltségvetésben temetófenntartására biztositott 1oo.ooo,_ tt-ot
5o.ooo'- tt_ra módositja.

2.

$.

A Képviselőtestület a költségvetésben a Sportkör
müködéséhez biztositott 4oo.ooo,- It_ot
45o.ooo,- tt-ra módositja.

3. s.
/t/ nz a rendelet 1994.

november o]--én Iép ha-

táIyba.

rendeIet kihírdetésérőla jegrző a helyben
szokásos módon gondoskodik.
Felelős: Vértes Mik1ós jegrző
Határidő: 1994. november 1.

/2/

^
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Pfaff Zsolt: Ismertpti a

Természetvédelmi Felüryelőség kérelmét,amelyben az
örrkormányzat nyilatkozatát kérik a Varyonátadó bizottság feIé, a Természetvédelmi terület önkormán5rzati tulajdonba adásának megg5rorsitása érdekében.
A Természetvédelmi Fe1ügrelőségnek nincs pénze a terület gondozására. Erről
személyesen is meggrőződhetiink, az utóbbi ídőben nagJron bega-osodott, gondozatlan Iett a természetvédelmi terület.

rossz á]lapotban van a terület, igy legalább
lehetőségünk lesz egy kicsit rendbe tenni.

Zsebeházy Káro1y: Tényleg nagyon

A Képviselőtesttilet a javaslatot megvitatta és 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat né1küI , eryharrgular meghozta a'következő határozatot:

L17/L994. /x.. 20/

Okrt. sz. határ:ozatz

Urkut Község önkormányzatának Képvíse1őtestüIete
egyetért a Természetvédelmi TerüIet önkormányzati
tulajdonba adásávaI.
A KépviselőtestüIet megbizza a polgármestert, hogy
határozatát továbbitsa a Vag5ronátadó Bizottsághoz az eljárás g5rorsitása érdekében
Fe1elős: Pfaff Zsolt poIgármester
Határidő: 1994. november ]-.

h./

Budaházy' Ferenc

közteIiilet vásárlási kérelne:

Pfaff Zsolt: rsmerteti Budaházy Ferenc kérelmét, ameIyben az Urkut belterületi
141 hrsz_u terijlet megvásárlását kéri. A szóban forgó terület Budaházy Ferenc
14o hrsz-u telkével szomszédos közűt. Kérelmében arra hivatkozik, hogy az utca
zsákutca és nincs szüksége rá a' önkor mányzatnak. Tájékoztatja továbbá a KépviselőtestüIetet arról, hory a kéreJ:mező a lerületet saját készitésü vaskapu_
val Ierekesztette. A 1erekesztést a Polgármesteri Hivatal felszólitására megsztintette- Javaslatokat vár a Képviselőtestülettől.

-11 és tapasztaltam a Iakók fe1háborodását az ut elzárása miatt. Az utca lakói használják ezt''az utat, amely nem
zsákutca hiszen a Természetvédelrni teriiíet hátsó bejáratához vezet. Ezért javasolja a kérelem eIutasitását.
Zsebeházy Károtry: Énis abban az utcában lakom,

A képvÍselőtestület a javaslatot megvitatta, és 6 igen szavazattaI, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül egyharrgula9 meghozta a következő határozatot:
11B/ 1994. / x. 20. / ömt. sz. határozat:
Urkut Kö zség önkormány zatának Képvi se lőtestü lete
Budaházy Fe'renc Urkut, Erdész ut 5. szám alatti

lakos közterület1ásárlási kérelmételutasitja.
A határozat elien fellebezésnek helye nincs.. A határozat felü lvi zs gáLatát kézhe zvételtől számitott
30 napon belüI a Veszprérn l{egyei Birósághoz benyujtandó keresettel lehet éIni.
Indok}ás: Nevezett telekvásárlási kéreImet nyujtott
be a Polgármesteri Hivatalhoz, meIyben a telekbatárá_

val

szomszédos ut-ingat1arr{. t<ivanta megvásároIni;

indokolta, hory a közterület zsákutca.
A Képviselőtestület megá1lapitotta, hog1 a közterület
a lakosok által használt, funkcíóval rendelkező ut,
ezért a kérelmet elutasitotta.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester, Vértes Mik1ós jegyrző
Határidő: 1994. november 21.
Kére1métazzal

A Képviselők részérőla napirendi pontokhoz kapcsolódóan további hozzászőlás,
észrevételnem volt, ezért a polgármester az ülést 2]_ órakor berekesztette.
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