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JEGYZiKONYV
Késztirlt: Úrkrit KÖzség Önkormanyzati Képviselőtestiiletének 1999. Junius 8._an
/keddenl du' 15.oo Órai kezdettel megtartott rendkivtili tiléséről.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármester

Itllrj ZoltÍn'

Klein Zaltárané,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Vassné Balázs Györgyr képviselők'
Távolmaradiísát beielentette: Dr. Doczy Mariann, Rieger Tibor, Szücs Péter,
Tenk Attila képviselók.
Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási itdárlra jegyző

Az tilés helye: Kozséghéra- tanácskozó terem'
a megjelenteket. Megallapitotta, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testiilet lo tagiábót 6 ffi jelen van.

PfaffZsolt polgármester: Köszöntötte

Ezt kÓvetően ismertette az {ilés napirendjét, melyet a képviselők egyhmgulag
elfogadtak.

NAPIREFID:

1./

Úrkut Kozség gáfrejlesztéséről.
Előadó: PfaffZsolt
polgármester

2.lYegyes üryek.
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naprRnNn rÁncyar,Ása:
l. napirend: Úrkút község gázfejlesrtéséről.
ElőadÓ:

Pfaf Zsolt polgármester

Pfaff Zsolt polgármester: Beszámol

KépüselőtesttileÍrek arról, hogy a
Bakonygiáz Kft junius 4.-én a kozség tertiletén me$ezdte a gázkivitelezést.
Tájékoztat1a a Testrirletet aról is, hory a VABEKO és a WEGÁZ Kft iigyvezetői
tÓbbszor megielentek a Polgármesteri Hivatalba' de a tesfiileti ülésen
elhangzottal<hozképest ujat nem mondtak. A két lcft ajánlataban sok tisztánásra
varÓ kérdésvolt' a legffibb gondot apályinati 15 millió forint okozta,melyről az
önkonnrínyzaÍrak el kell számolnia.
A Bakony gáz lú ngyv ezetője nyilatko zott' ho g5r a település kivitelezésének
koltségei a kft rendelkezésére állnak.
a

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs GYörgyI Az Önkormányzatképviseletében résztvett a Bakonygaz
Kft kozrytilésénÁa ott tapasztaltak nem ryőzték meg teljesen aról' hory a
Bakonygaz kft képes lesz-e ezt a beruhazást végrg csinálni. Azonban a befektetói
csoport ajinlata és az abban megszabott feltételek szerinte sem teljesithetők, igy
aá javasolja,hogy ne valjunk ki a Bakonygázl{ft-ből, hanem további biztositékok
megszerzésével próbálj uk elérni, ho gy a bervhÍvás kozségtinkben határidőre
megvalósuljon.

Klein Zoltrtnné: Tapasáalta. hogy a tényleges kivitelezés junius ?.-en
megkezdődatt.Ez alapjánvalószinü, hogy a Bakonygazk&. olyarr garanciát adott
a kivitelező részére,miszerint a beruhazás fedezete biáositva van. A dolgok
jelenlegi áúlása szerint ezértmár nem célszerti kivráÍnunk a Bakongygríz kft-ből és
ebben a szetvezésben kell végigcsinálnunk a programot. A befektetői csoport
ajiinlata nem volt teljes kÓrüerr meslyugtató és biztonságos, és az ákahlk szabott
feltételek sem teljesithetők.

PfaffZsolt polgármesJe.r: Az elhangzotthoz-zászőlások

is aá bizonyitjak, hogy a
gázprogtarnvégrehajtásáraa község lakossága köréből igen nary az igény és a
viárakozás. Mindenkepp u idei évben, a fiitési szerzonkezdetére abervháníst
valamilyen módon be kell fejeni' A köriilményeket figyembe véve aBakonygáz
ldt keretén beltil célszerÍi és ezÍ a rendelkezéstinkre állÓ informáciik is
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bizonyitjak. A jelenlegi helpetben legjobb tudásunk és lelkiismeretÍink szerint
most csak ury donthetiink, hogy a Bakonygazffi.keretén belril prÓbaljuk meg
véghez vinni ezt a beruhrázást.Ezen csak akkor változtassunk' ha időközben
olyan információk,adatok binokába jutunk, amelyek aztbizonyitffi&, hogy a
Bakonygáz kft nem képes abervbáaást véghez vinni.

AKépviselőtestiileteryhangulag16szavazattal,-ellenszavazatnélktiUeryetértett
azzal, hogy a Bakongy gazKftkeretén behi{ folyon Úrkut községben a
gázlcivitelezés.

2.l napkead: Veryes üryek'
a.l Telekértékesités.

PfaffZsolt polgármester: Épitésitelek vásárlására2 kérelem érkezett. Nemesné
Makk Erika és Nemes János veszprémi lakosok részéről.
Kérelm1ikben megjelilték, hogy az 5l716 és az 5t717 hrsz_u épitésitelkeket
szerefirék megvásarolni.

Kérdés.hozzászólás:

Khen ZoltÍnrÉ:Yéleménye,hogya telkeket vidékieknak kícsit magasabb ÍréÍt
kellene értékesiteni,mint az urkutiaknak' Nem mintha a loo.- Fím2-es iír olyan
sok lenne.

Rostrísi Mrária jegyző: AzlrrlÍlátciÓt mindenképp kövefri kellene. Javasolja hogy a
képüselőtesttilet a konywizsgéúőijelentésben foglaltak firyelembevételéve| - az
önkormányzati érdeket, az önkormÍnyzatpénmgyihelyzetétis szem előtt tartva
határozzameg a telkek arát.

Mádlné Sas Anikó: Minimum az infláciit érvényesiteni kell az arban, de
véleménye szerint a l5o.- Ft/m2-es iár sem sok.
Yassné Baliízs GvÓrgyi: Eryetért a l5o.- Ftlm2-es áral és ezt mindenkivel
szemben alkalmaud kell. Legyen az urkúti, vagyvidéki.

PfaffZsolt polgármester: Mivel a kérelnező Nemes hÍnaspár akozségért sokat
tett - győgyszertár, ővődaj alapitvrány - javasolja, az aratlzo.- Fím2-ben
megba&ároz:ri.
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Inrt Zoltán:Egyetérta polgármester javaslatával, ö is l2o.- FT/m2-ben javasolja
az áratmegrillapitani a Nemes hánaspár részére.
Vassné Balazs Gyorgvl. Azidei éwe l5o'- Ft/mz arat kell véleményeszerint
megallapitani' Javasolja, hogy a polgármester mindkét javaslatot kiilÖn
szavaztassa meg.

A Képviselőtestiilet 2 igen4 nem szavazattal a|Zo.- FT/m2-es telekiirat
elurtasitotta.

A Képviselőtesttilet 4 igen 2 nem szavazattal a 15o.-

Ft/}vI2-es telekárat

elfogadta.

A Képviselőtest'rilet egyhangulag /6 szavazattal,- ellenszavazat nélktiV az alábbi
határazatothozta:

28ll999. NI.8.l Ök\{t. sz. batűrozat
Úrkut község Ónkorrrrarryzati
Képviselőtesttiüete az önkonrrényzat
tulajdonában lévő 51716 hrsz_u9o3 m2
naryságu beépitetlen tertiletet értékesiti
l5O.- FtJmz
véte|árffi. Nemes Jiános Yeszprém, Varga
út llB. sz. alattt lakos részere.
Felelős : polgárme ster jegy ző
Hatráridő:junius 20.

A Képviselőtestiilet eryhangulag /6 szutazattal- el|enszavazatnélktiV az alábbi
hatÍrozatothozta:

29lI999, NI.8J Öl<Kt sz.httározat
Urkút Község Ónkormanyzati Képviselőtesttilete
az onkorm ényzathrlajdonában lévő 5l7 17 hrsz-u
9a3 m2 naryságu beépitetlen teriiletet értékesiti
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l5o.- Fttmz vételárértNemesnéMakk Erika

Veszprém, Varga út yb. sz. alatti lakos részére.

Felelős

:

polgármester j e gyzö

Hatráridő: junius

20.

b.lPáilyánatok.

PfaffZsolt polgármester: Tájékoztatja a Kepviselőtesttiletet, hory az I{usági és
Sport Minisztérium többfajta páiyéaatot irt ki.
A Sportlétesitnények rekonstrukciÓs programj a elnevezésü palyazaton a
Polgármesteri Hivatal felett lévő bitumenes sportpiílya kerités felujitásara lehet
páty/gri. A kerités l2o.ooo'- FT lenne, melynek 50 o/ra saját erő. E pályánati
fajtámát intémenyek, vagyis a, Ahtahémos Iskola péilyávhat.
Javasolja a 60.0o0.- Ft. saját erőt a gazdÍúkodási tartalék terhére megríllapitani.
Amásik pályázata,,Sportlétesitmények multifunkcioniílis átalakitásanak és
épitésénekprogramja' megnevezésü , ahol a tonracsarnok fiiggonyvásárlásiútoz
lehetrre támogatiíst kérni. Ítt az einkormanyzatrrak 2L6.ooo'- Ft. sajrít erőt kell
igazolnia,mely szintén mehetne a gazdaságs tartalék terhére.

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliízs Gorgyi: Amennyiben a saját erő biztositásara lehetőség van' ury
fekétlentil javasoljaapilyánatokonva]órészvételt.

A Képviselőtesttilet eryhangulag

16 szavazattal,- ellenszavazat nélktiV az alábbi

batérazatot hoáa:

3Ol1999. /YI.8./

ÖkKt

sz. határozat

Úrkut Község onkormanyzati
Képviselőte stiilete hazzá$érulását
adja,hogy a fenntartása alatt miikÓdő
Hauser Lajos Attalanos Iskola
,,Sportlétesitnények rekonstrrrkciós
pro gramj a'' elnevez ésn pály áuaton résá
Veryen' és ehhez az önkormiányzatl999.
Éü t omegyetésében, a gazdaság'taÍta'ék
terhére 60.000.- Ft. saját erő biztosit.
Felelős : polgrinnesterj eryzö
Hatríridő: azonnal
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A Képviselőtesttilet
határozatot hozta:

e

glyhangul ag l 6 szav azattal,_ ellens zav azat nélktiV az aLzhbi

3U1999. /VI.8./

ÖkKt sa határozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzati
Képviselőteshilete a,,Sportlétesiünények
multifunkcionális átalakitasanak és
épitésénekprogramja'' megnevezésÍi
páúyár;atanrészt vesz és 216.000._ Ft
sa1át erőt azönkonrrányzat 1999. Évi
koltségvetésében,a gazdaság1 tartalék

terhére biaosit.

Felelős : polgrírme ster, jegyző
Határidő: azawtal
e

.

l Lipp Dezsőné kozgyóryelláúási tigye.

E napirendi pont megtárgyalásfuazárt iilésen kertilt sor, melyről ktilon
jegyzőkÓnyv készült.

Lisaes_G@Ö: A Mangránérc Kft dolgozói nevében k&,hogy az
önkormiírryzat jii{on el dr. Docry Mariann fuáziorvosnál az tiryben, hory a
d./

délutríni rendelései ne 14 őrátől, hanem 15 őrátőlkezdődjön,
dolgozók is odaérjenek még.

hogy a banyai

PfaffZsolt polgiínnester: Véleményeszerint megoldható, felveszi

a kapcsolatos

ez ügyben a hiáziorvossa].

Több tÍrgy nem volt, a polgármester azú{ést16'30 Órakor berekesztette.
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Zsolt k
ármester
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Rostási Mrária
jegyzo

