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Pfaff. Zsolt: Polgárnres'Ler köszöntí a képvise1őket és a meghí'-

vot_bakat. Megá1lapitjao bogy az iÍlés határozatképesu mive1 a

képvÍselőtestületÍ tagokból 8 jelen van.
t' iliegnyitja az ü}ést, és ismertetí a napirendi pontokat a meg-

hívó aIapján.



lTapirend L pontok:.

A képvÍse1őtestiílet a napirendí pontokat hatáyozathozata1 me11ő-

zéséve1 e1fogadta.

L./ ltz l9g4. évi ivóviz:_és c.s

praÍ.{_zsort:_ Osszefoglalja az ügyben eddíg történteket. Á Kóp_

vise1őtestület már kétszer fogIalkozott az üggye1. A legutóbbi
alkalonrmal elutasítő döntóst hozott. Ezért van Ítt közöttiinlc
Bendicsek József a Veszprém I',tegyeí Vízmii YállaIet igazgatója'
hogy lehetőség szerÍnt rnegegyezósle jussunk. Felhivja az ígan'
gató f ígyelméto hogy a f ő gondot a 36;*/-os emelés je}entÍu amel1l

egyszerue t-tl sok a lakosság számáya. Átad3a a szőt Bendicsek Jő-
zsefne k.

Be}rdicsek üózsef : l?dvíden Ísnerteti az ó.rképzés aIapjátu amÍt

a tes'uü1et már ísmer. Á lőnyeges uj ínformációk a következők:
A Vizmiio a bányától vásárolt viznek, csak 67,c'"-át számlázza kÍ,
a fennmaradó 3311, sehol nem jelentkezík, vagy csalc elhanyagol-
ható mórtékben. /5.rc ftLl-éy/, Az ár két rószből á11 ösgze.
}{elyÍ és fenntartásÍ költségek. &z összes önkormányzatra nóz'
ve kötele ző fenntartási költsógeket a vállalat Vezető Testüle-
te egyetériéséve} került sol. Ebben a testületben a régió 8
legnagyobb vá.rosának képvíseIőí döntöttek. 3 f ordulóban alalcult
tci a mostani ár, amely csak a mininálÍs kiadásokat tartalmazza.
Ezen nem tudnak változtatni.
Á helyí jellegü köItség összetevői megint csak adottak. }ía nea

vásároIt yízyő! lenne sző, akkor 5--6 Et/n3 áron tudnák biz'uo-
sitani a vizet, de mive} a bánya 19 ilt-ot kér egy m3_ért' itt
sem tudnak csökkentenÍ az áron

Zsebeházy }iáro}Ji: Három éve fennáll már, hogy ennyí ytz'
50_60 ezey m3 elfolyik vaIahol a rendszerbő1. A VIZlJÜ*nek nem

volt érdeke fe1üIvizsgálni ez"t a hiányosságot, hiszen eltörpiÍl
az éves vízmennyiség mellett regíonálís szÍnten.
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EIőadó: Pfaff Zsolt
2. / Gouu ügyek.
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NapirendL pgntok:

A képvÍselőtestiíIet a napirendí pontokat határozathozataI mellő-
zóséve1 e1fogadta.

L./ Il'z 1994. évi ivóviz:-_és c

praÍ.{-3sort:- Osszefogla1ja az ügyben eddíg történteket. A Kóp_

vise1őtestület már kétszer íoglalkozott az üggye1. A legutóbbi
alkalomma1 elutasi"bó döntést hozott. Ezért van ítt közöttiinlc
BendÍcsek József a Veszprém l,,Tegyeí VÍzmii Yállalat ígazgatója'
hogy lehetóség szerínt megegyezósre jussunk. 3e}hivja az ígaz-
gató fígyelméto hogy a f ő gondot a 36;*/,-os eme}és je}entÍu amely

egyszeÍIe t*1 sok a lakosság számára. Átad;a a szőt Bendicsek Jó-
zsefne k.

B-eirdic$ek József : lt6vÍden isnrerteti az árképzés aIapjátu amÍt

a tes'ciilet már ísmer. Á lőnyeges uj Ínformációk a következők:
A Vizmüo a bányától vásárolt viznek, csak 67ib-át számlázza kÍ,
a fennmaradó 331,! sehol nem jelentkezik, vagy csa!r elhanyagol-
ható mórtékben. /5'rc ftLl-ér/. Az ár két rószből á11 össze.
}{elyi és fenntartásÍ költségek. ltz összes önkormányzatra nóz-
ve kötele ző fenntartási költségeket a válIalat Yezető Testüle-
te egyetériésével került sol. Ebben a testületben a régió 8
legnagyobb vá.rosának képviselőí döntöttek. 3 fordu]_óban alalrult
t(Í a mostani ár, amely csak a minimálÍs kiadásokat tartalmazza.
Ezen nem tudnak változtatni.
Á helyí jelIegii költség összetevőÍ megint csak adottak. Iía nem

vásároIt vízyőL lenne sző, akkor 5--6 Tt/n3 áron tudnák bizio-
sítani a vizet, de míve} a bánya 19 ilt-ot kór egy m3-órt' Ítt
sem tudnak csökkenteni az áron

Zsebeházy $+rp.ly: Három éve fennáll már, ho8y ennyi yj-z,

50_60 ezey rn3 elfolyik valaho1 a rendszerbő1. A VIZlJÜ-nek nem

volt érdeke feliilvj-zsgální ezt a híányosságot, híszen eltörpiÍl
a% éves vizmennyíség mellett regíoná}j-s szÍnten.
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Ha víszon'r; későnb ez ís bekerltlne a helyí kiadásolc közé,
aklcor a% önkormányzat nagyon Íosszul járna.

BeLdicseLJózsefi E}ismerio hogy a vállalat nem tett meg mín-
dent a bíba felderítése érdekébeno vállalja, hogy utána néznek,
vízsgálatokat végeznek ennek felderitésére.

?fsff:íeolt-: kz elhangzottak ellenére sem tartja elfogadhatő-
nak a Vizmü áltaI aján1ott árat, kompromisszumot javaso1, pél_
dául, hogy idén csak ''az Ínf}áció mértékével emelkedjen a viz
dija, hogy a lakosság számára elfogadhatóbb legyen.

Ben9ícsglc Józp-eÍl }Tem tud csökkentést ajánlánío híszen közsé-
Eelc között árkülönbőzet míndenütt a helyÍ költségekbő1 adódík,
amit termószetesen egyitc önkormányzat sem válla1 fe1 a rnásik
helyett, és ant nem ís lehet e}várni. Lzt feI tudja ajánIanio
hogv az önkormányzat csak áprÍlis l-vel vezesse be a?, uJ ára-
kat, ezzeL évi 8 fras csökkeni;ést ér €1, és azt még a vállalat
is lci tud ja gazdállcodni.

Pfaff Zso1j: l,{Ível más hozzásnólás nem volto a polgármester
rendeletalkotásra terjeszteti;e elő a napirendí pontot.
i\ képvÍselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás /1Ltger
Tibor'képvíse1ő,/ és 1 ellenszavaza* mellett /ptatt Zsglt pol_
gárrce stet/ megalkotta a következő rendeletet:

3/t99S.- /1I1.28.,/ OkKt. sz.. rgndglet:

Urkut község I(épvíselőtestüle]c.az L994. éví
szennyviz és Ívóviz díját a külön íven szer-
kesztett rendelettel elfogadja.
Á rendelet L9g4. ápríIis }-ón lép hatályba.
Felelős: Pfaff Zso1t polgármester

Vértes l'1ilclós jegvző

. 
i{a}áridő: I99+. ápri1is 1.

z. / Vqgs.qs jigJSE.

a. / Szavazatszámlálásí Bizottságok tagjainak megválasztá.sa.
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vértes }'tiklígi A Képvise1őtestületÍ tagok megkapták a javasolt
szemótyek lístáját. Az előterjesztésben szereplő szeméIyek évek

óta megbizhatóan részt vesznek a helyi és orBzággylllésí válasz_
tások, valamint népszavazások lebonyolitásában. Á feladatot
idén Ís vállalják, szemólyLi-k ellen a helyi pártszervek képvi-
selőinek síncs kifogása. Javasolja megválasziásulrat.
A kópvíse1őtestület az j_ndÍtványt megvitatta és 8 Ígen szava*
zattal, tartózkodás és el}enszavazai nólküI, egyhanguIag meg-

hozta a következő határozatot:

45 /L994. /IT.I.28. / otclct . S%. ha_táro- zq_!-i

Urku-b Község ü':kormányzatának liépvise1ő-
testijlete aZ L994. évi országgyülésÍ kép-
víselők választására a szavazatszámláLő-
bízot'tságokba tagkónt aZ alábbí szemé-
lyeket választja.
A tagok megbizatása &Z országgyülésí
képvise1ők következő általános válasz-
tása kitüzésének napjáie szó].

I. $Z. szavazókörben mi.iköd ő szavazatszám-
1á1ó bizottságba:

PÍchler József elnök
Stah1 ],1rzsébet títkár
TÍtscher Laj os tag
Sárkány PáI póttag

2. SZ. szavazókörben müködő szavazatszátí_
}á1ó bízottságba:

Kiss István elnök
Tenk Gyula titkár
}íartmann perenc tag
Preszter K{roly pótta8

Felelős l Yértes l{íklós jegyző
Határidő: 1994. április 08.



5

b. / zsé$iPpusztgi ltatc é!v9tere_:

Pfaff Zso1}: Tájékoztatja a képvise1őtestületet, hogy a

vagyonkateszter készítóse soráh felraerült a zsófiapusztai
utak tuIajdonjogának problémája. l';Iínt lcÍderült ezek az
utak földkönyvÍIeg a szentgálj'''Hunyadi''l'JgTsz. tuIajdonát
kópezÍk. Lz utakat az önkormányzat ujitotta fel1 és látta
el sziIárd burkolattal. A tsz. hajlandő az utakat átadni
az önkormányzatnak.
Kórí a testüIeteto hogy döntsön az átvételrő}.

Á kópvÍse}őtestiílet a javaslatot megvÍtatva ós azzal e8yet*
értve 8 Ígen szavazatta1, tartózkodás, és ellenszavazat
nélkiil, egyhanguIag meghozt,a a következő határozatot"

46/t994. {III.28./ otrt. 'EZ. ]ptér-q?gJ-i

Urku'L község Onkormányzatának Kópviselőbes-
t{úl

tülete hozzájárul az Urkut, balterijleti
O2o/L5, o2o/l3, hrsz-u ttqf tt íngatlanok
átvéte1éhez.
Fe}elős: }faff Zso1t polgármester

T/értes I'ilik1ós jegyző
H?!ári{ő: 1994. áprÍlís 30.

c./ a?, jlui:' ovo-Qa- I

Pfaff Zs-ql-t': Á vagyonkatesátg kósizitése során fe}merli}t
eg1/ másík probléma Ís. -Xz uj ovoda épÍilete- három kÍilön
helyrajzí szárama1 jelölt terü}eten fekszík. Ezek össze*
vonásakor derli}t kí, hogy aZ egyík terii}et jelenleg Ís
az Urkut RőmaÍ Katolikus Egyházlcözség tulajdonában van.
Az EoVházk'ózség vezetőjéve1 történő egyeztetés után kó::i
a testlileteto járu}jon hozzáo hogy az Urkut belterületí
5L7/LL, L2, L3, l{, L5o hrsz.-u teriiletek ceeIeszerződés
á1taL az enrlitett teriile-í;.helye'i;t keyüljene}< az Urkut
Római Katolikus Egyházközség tulajdonába.
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. i tltÁ kőpvíse1őtestület a javasla*ot rnegvitatta 7 igen szavaza'bta},
1 tartózkodás lFehéy József képvíse1ő/ me1Lett' el}enszavazat
nélkül meghozta a következő határozatot:

+7 /I99!.-EIT.28: LQllK3. qq' irqtá.r.qza_t; l

Urkut község OnkormányzatánaLc K{pvise1őtestü}ete
honzájárul ahhoz, hogy az Urkut belterületi
5r7/LL, L2, L3, L4, L5. hrsu.-u terlil-etek tu-
lajdonjogilag átlceriíljenek az Urkut Rőmaí j{a_

to1ikus Bgyházközség tuIajdonába c &Z Uykut
be1terü.leti L64/3. hrsz.-u terület helyett.
1l"le1ős: PE'af f Zsolt polgármester-.}-_-- -- 

_--" ] Yértes I,{tklós jegyző

Ea.!éerj_&_ L994. áprílís 3a "

d. / SzgrpJvízc sgrtorna ki]4áI}lq.

V-órtfft }'{í&1ós.: [ájékozta'bja a képvÍse1őtestületeto hogv a

PoIgármesterÍ l{ívata1 miiszaicí e1őadó ja Schroidt István meg-

vizsgálta a sporicsarnok terveÍt.
Az engedélyezósi tervek alapján nem lehet b1ztosan álIÍtaní'
hogy a szennyvizcsatorna a spor'bcsarnok alatt fog húzódní.
E szerÍnt a szennyvizcsat-orna kíváItására ner,r feItétleniil
lesz szükség. A felesleges pénzkÍadás elkerüIésére kéri a
képvÍse1őteg-bíiletet, hogy az e tárgyban hozoit 4L/L994-
/II1 .27./ Ötnt. SZ. határozata vógrehaj"bását a kÍvj_te1i
tervek elkészültéig függessze fel.

;\ képvÍse1őtestület & javaslatot megvÍtatiau 8 Ígen sza_
vazaitalo tartózkodás ós el}enszavazat néIkii}o egyhangulag
meghozta a következő határozatoi:

á8/L994. /f'II.28./ Öt<xt. 8Z. hqt_ároaq:ti

Urkut közsóg Képvise1őtestülete a 4L/L994.

/IIT .2L,/ otrNt. sz. határozaiának végro-
hajtását a kivítelí tervek elkószii}téig
f e1f iíggesztí.
Megbizza a j egyz íít , hogy d öntésér őL az

ajkai rrAyf,prr Kft.-t tájékoztasga.
Fel.elős: Vórtes iliikIós jegyző
}Iatár49É: z994- junÍus 30'
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Az elhangzott napirendi pontokkal kapcsolatban továbbí
képvÍselői. észrevétel, indÍtvány nem volt, igy a polgár-
mester az ülést 19.00 órakor berkesztette-

<-!J-r .JLt"^\
értes Míklóe
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