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KözségÍ Ónkorrnányzat Képvíse16testiilete
B4o9 Ürkut, RákóczÍ ü. +5. 'Iel.:3.
Számz L8-I7/L995.

J 9 G Y z ő iLÓ iLY-y

KÉsglilt : Ürkut liözség onkormányzata KépviselőtestüIetének
L995. november 02-án 17.0o órakor megtartott solos

a ?-uteselol.

Ap ji}és beIye: tiözségháza Tanácskozó terem.

Jelen }ranlgk: Pfaff Zso1t polgármester,
Brenn János,
Dr. Dóezy &Íarianna,
Freund Antal,
GubÍeza Nándor'

aÁIe]-n Zolfanne'
Tenkné Lipp Éva képvíselők.

Távo} maraítak: 
ffi::"-:TlÍ]];'lícseuer 

Nándorné és E'ieger

2 ' ' jogga1-rész3_vet.t: Yértes iJiklós je4yző'IanacsKozasl-

l19.g!&!!: 1. l'Iapirer:di pont: lincrrrajer János Ratberm }ift.
kirende1tségvezet ő

2. }Tapirendi pont: Daragó Álfléd Belfegor Bt.
:

Pfaff Zsol.t: Po1gár'mester t<öszöntí a képvisetőket, a neghivoi;tato
valam1nt a község 5 érdekIődő állanrpolgárát. I{ie8állapítja, bogy

az ülés határozaiképes, rnível a képviseIőtestiileti tagokból 7
jelen van.

s{egnyitja az li]ést, és ismerteti a napÍrendi pontokat a meg-

hivó alapján'
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Napirendi pontok: L./ Lz önkormányzat intézményei gázÍütésre vaIó
átállásának megtárgya Iása .

ErÉa-dó: Pfaf f Zsolt poIgármester

2./ Yegyes ügyek.

Á KépviselőtestüIet a napírer:di por:tokat hatáyozathozataI nrellő-
zésével egyhangu sza'i'azássa1 elfogadta.

1.,/ l:{apirenc]Í pont : A.z önkormányzatr íntézr'.rénirei gázfiitésre va1ó

átá1lásának megtárg1'a1ása.

35aff. Zgolt: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormáryzat

kÍadásaínak csökkentése érdekébeu felmerüLt az önkormángzat in-
tézményeinek gázfiitésre történő átállásának lehetősége.
IntéznrényeÍnk olajja} fütenek, ami a negnövekedeti; árak niatt
fütésÍ szezonbap nagyon Eagy kiadási jelent. Á rnegoldás érde-
kóberr felvettiik a kapcsolatot a veszprémí Rathelm iift.-Y919
és árajrí::la'i;ot kériiink. Áz önkornányzat anyagi lebetőségeire
tekinietteL az árajánIatban szerepIő összegeket a iíft-nek egy

év alatt fizetnénk nreg, ameIyélt a Kft. a míndenkorÍ banki ka-

matot szaín'olja fel. Így az önkormányzat a r,regtakaritásból tud-
r:á fedezn1 az átalakitás költségét. Átaaja a szót trincmajer

Jánosnak a iíft. képvÍselőjének.

TrÍpemajer ,Já!os: Az elbangzottakhoz annyít kiván hozzáfuzni,
hogy a KÍt. nem a míndenkorí banki kamatot száraoIja fel, hanem

évi 2a frot. Pozitiv döntés esetén az uj ovoda épiíletót és e?'

orvosi rendelőt még az idén át lehetne áIlítani az uj fütési
módra, és az ískola épületére ís soI, lrerüIhet 1996. januárjá-
ban, ha az idő ei:gedí, így már az 1995/96-os fiitéei szezanban

j e}entkezik a megtakaritás'

9gbicza i{ánd or :

t'1ennyiben érÍnti
Á községben vezei,ékes Eáz bevezetését tervezzük.
ez aZ Lntézményeket?

lincmajeI János: Az e}készüLi rendezerek alkalmasak leszne[c ve-

zetékes gázza! i;örténő fütésre. Mivel tartályos gázróL van szó,

az önkormányzatot csalr a tartályok }eszerelésÍ költsége fogja
terhelni.

*
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Pfaf f Zsglt: T,ebetőség lenne-e :"á, hogy a vállalásí árat niás-
fél rív alatt tö:r}essze az önkormányzat?

LinornajeI János: A Kft. násféI éves törlesztés esetén is fenn-
tartja aján3.atát.

Pfaff Zso1t: Ebben az esetben eIfo8adásra javaso}ja az ajrínla-
tot.

Á }íépv1selőtestiiIet yészétőL továbbÍ hozzászólás nem bangzott
e1, ezért a polgármester a napírendi pontot szavazásra bocsá-
totta.
A Képvíse}őtesiüIet 7 ígen szavazatta1o elIenszavazat és tar-
iózkodás né1tcü1, egyhangulag meghozta a következő határozatot:

9L/L995 . IXT'')}. / okÍtt . sz. -ha,tétozat z

Ilrkut Eözség öqjkormányzatának KépvÍselőtestü-
Iete eIfogadja a Ratherrn Épülei;gépészetí és

Szolgáltató Kft. ajánlatát az Általános Ts-
kola, ovoda és Háziorvosi lendeLő gázolaj-
ró]- PB eáz áia].akitására.
llz Onkornrányzat a vá}lalási árat 18 havi
egyeillő részletben fízeti rneg a lift. részére.
A Képviselőtestület felhatalIi1a%za a Polgár-
nestert a rész}etes feltéieleket tartalrnazó

q ?. . aszerzod es aIal-Tasara .

Felelős: Pfaff Zsolt po}gálmester
I{atáÍidő: f olyamaios

2.,/ I$epírendi pont: Vegyes ligyek.

a. / T&angán Étterem f ütése.

Pfaff-Zgoltj ilöszönti Daragó Álfrédet, a Belfegor Bt. lcépvise-
Iőjét. fájékoztatja a képviselő'.:et, hogy a 80/1995. /I)i.L}. / olciít.
számu hatáyozatnak megfelelően megvÍzsgáltuk a iiiangán Étterem

fütósének lehetőségét. Ez a tornacsarnolr kazánjárót nem megold-

ható, ezért a vezetékes 8áz bevezetéséíg nrás megoldást kell ta-
1á}nunk.
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A I1fCI-va1 való f iítés aZ idei fiitési szezonban kb. Bo.oo0.-Ft

többletk1adást jelent a bérlők számáya a gázftitéssel gzemben.

Ezéyt javasolja, amennyiben a Belfegor Bt. képviselője ezt elfo-
gadja, hogy az l9g5. novernber és december bavÍ bérlet1 díj meg*

fizetése alól a testület mentesitÍ a bérlőt'

Daragg Alfrjid: A javaslattal egyetért'

A képvíselők
po1gármester

részéyőL hozzászólás nem bangzoti el, ezéyt a
a javasIatot szavazásra bocsátotta'

A iiépvise1őtestület a javasIa-i;ta1 egyetértve 7 Ígen szavazatta1'

taytózkodás és ellenszayazatr nélkül, egyhangulag meg$ozta a kö-

veikező hatálozatot;

9? 1995.- /IIrÜ2. / o,kK*. Éz' . Laatá4,gzat l

Urkut Község önkormányzatfuak Képviselőtestülete
a fiitésí többletköltségek kompenzálása mÍatt a
Belfegor Bt.-t, mÍnt a i'r1angán Étterenr bér1őjét
nentesití az 1995. év november és december havÍ

bérleti dij megíizetése a1ól.
Fele}ős: Vértes IíÍklós iegyző
Eatéridő;. L995. december 31.

b. / I{To támogatás.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a gazelaság1 Etabilj'-
te*rou _ratézkeilésekhez kapcsolódó szocíálÍs célu hozzájárulásnsk
te1epü1ési önkorrnányzatok közötti elszáaolásáről és az elszárnolás

rendjéről szóló 3l/l995. /TX.L}./ 1d!,,1. ezámu rendelet alapján az

ör:kormányzat támogatáeban részesült, melyet a IiTo felhasználók
között }ehet szétosztaní szocíális rászorultságuk alapjá::'

A fe1basznállratő pénzössaeg és az ígéi:vek fe1mérése alapjá:l ké-

szült eL aa a rendeletterv eze'b, amelyet a ké.oviselőlc kézhez

kapta k.
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Brenn János: Ii{ennyí pénzt kapott az önkormár:yzat és eIég Iesz-e
-i"d"'' Ígé''' kÍeIégÍtésére?

Vérteg &iikIósl 645.24a.-Ft-ot kaptunk. A renclelet megje1enését
követőer: a községben m1nden }ÍTo fe}használót éltesÍtettiir:lr a
lehetőségről. A rendeletterveze'Ú a beérkezett és összes1tett
.,Ígények aIapjárr készüIt. A keret nent ad lebetőséget a nagyobb
összegli trímogatáSIa.

Ezt követően a KépvÍse1őtestüle'b 7 igen szavaaattal, tartózko-
dás és ellenszavazat né}kül, e6yhangu1ag megalkotta a követ-
's.ező rendeletet:

10/1995. /I$.92. ' FkK!-sz. rendeleti

Á Szocíális e1látásokró1 szőLó 5/L993. /vIrI.L3./
ötxt. SZ. rendelet módosításáról.
Á kiilo-n íven szelkeszteit rendelet jelen jkv.
elválasztbatatlan y,észét lrépezí.
Felelős: Pfaf f Zsolt polgárrirester

Vértes !,iÍi;lós iegyaő
]{atrír.ítlő: L995. decenbe:: 3L.

c./ Rözmeghal1gatás.

Pfafs zg_oltl Á SzervezeiÍ és L{üködési SzabáLyzat szerint a liép-
vígelőtestületlrelc míi:ilen évben legalább egy allca}onmal közroeg-

hai-lgatást kell tartanÍa. Ez ídél: nég nern történt megr ezéyt
tgg5.novembel Za-án javasoIja meg'oaliását.

A iiépvÍselőtestü.let a javaslattaI egyetértve 7 igen szavazattal'
tartózlcodás és ellenszavazat né1lrü}, egybangulag meghozta a kö-
vetkező határozatot:

93/L995. /IX.}Z. /-okY't. e?. h?i"áÍozai z

i]rkut iiözség önlcormárr y zatának ilópvise16testútete
L995. november 2o-ón 17.00órai kezdette1 köz-

#
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meghalIgatást tart.
A közmegballgatás helye z Íiózségháza

Tanáeskozó terem.
A iiépviselőtestüIet megbizza a jegyzőt,
hogy a lrözmegballgatás helyéről és idő-
ponijáró1 a lakosságot tájékoztassa.
Fe}g}őg: Vértes Miklós áeEyző
iíatárídó: 1995. novembey 10.

d./ irTangán I(ft. plivatizációja.

a . a. at . dprivatÍzácíóját, követően, mínt a maí napig nem történi; ríeg az
önkormányzat be].területén lévő földek ellenértékének kiegyenlí-
tésére. Az l.27T.7+o.-Ft-os összeg kífízetésétől a iáangár: i{ft.
aIapitója az0rszágos Étc- és Ásványbányák és a Hft. uj tuIajdo-
Bosa a }I]}IAFERR is eLzáxkózott. iíérí a }iépviseIőtestületet, bogy
ha a továbbÍ tárgvalások sem hoznak eledmón:1t, hatalmazza fe1

jogi képvÍseIő uiján - per ÍndÍtására.

A l{épvÍselőtesiiílei; a javaslatot rnegvítatta, és 7 ígen saayazattal,
e]-lenszavazat ée tartózkodás nélkül, egyhangulag megbozta a követ-
kező hatá:lozatot:

9e/L995. ÍÍX.o2./ Önilt. számlJ határozat:

Ur ku t b-ö z s é g cjn korrnán y zat anaic }'.épv ise lőte s -
iülete felhataLmazza a polgármestertl bog3'

az önkormárryzatot nieg1}lető belterületi
ingatIanok ellenórtéke tárgyában pert in-
dítson jogi képvÍsel6 Í'génybevételével -
az olszágos Érc- és Ásványbár:yákka1 szen-
ben, amennyÍben az o.É.Á. a fizei;éstő1
továbbra Ís elzáykőzík.
Felg}.Ős: Pfaff Zso1t polgárnester
iíatiírídő: 1995. novernber 30.
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La eJ.bangzott napírerclí pontokka3. kapcsolatban a képvíse16k
t u A- t ,reszerol. tovEibbí észrevétel és bozzászőlás r:ern hang:zott eL,

ezéyl a po].grfunester a testület1 ülést 19 óra 30 percEor be-
rekesztette.
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