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rözsÉcr örvxonuÁnvzlr rÉpvrsnr,őrnsrÜr'urn
U n K U T' Rákóczi u. 45. Te1.;3.
Szám; 16-3/1997.

J E G u z ő K ö N Y V

Készült; Urkut Község önkormányzati KépviselőtestüIetének 1997. február
24._én /héxf,őny'' du..17.oo óraí kezdettel negtartott rendes
üléséről.

Az ülés heIye: Kőzségháza - tanácskozó terem.

Jelen varrnak; Pfaff Zso1t poIgármester,

Brenn János,
Gerecs lttiháIy'
K1ein ZoltáruÉ,
tícsauer Nándorné,
Rieger Tibor képviselők.

Távo1maradását beJelentette;Dr. Dóczy liariann,
Freund Antal,
Gubicza Nándor,
Tenkné Lípp Éva képviseIők.

TanácskozásiJoggal részt vesz; Rostási llária jegrző

Pfaff Zsolt polgármester: Köszöntötte a testületi üIésen meg3elenteket, meg-
állapitotta, hory az ülés határozatképes, mert a testület 10 tag3ábóI 6 fő
3e1en van.
Ezt követően megnyitotta az iiIést, ismertette a napirendi pontokat,
melyeket a Testtilet egrhangulag * 6 szavazattal,- e1lenszavazat nélkül -
elfogadott.

NAPIREND: I./ Urkut Község ör:kormányzata,,: l, 1996. évi költségvetésének
módositása - rendeIettervezet.

E1őadó; Pfaff Zsolt poIgármester

2./ 
^ 

község vizi közmüveinek üzemeltetésével kapcsolatos meg*
beszéIés.

EIőadó; Polgármester

3./vegres üg5rek.

- '|ttauser 'I'a;ios'r Áttaláno*r"rskola és a Napköziotthonos óvóda
alapitó okirata.

- épitési telekvásárIási kéreIem.
- helyi támogatási kérelmek elbíráIása.
- kábeItv. eIőfizetési di; megáIlapitása.
- tornacsarnok bérleti di;ának megáIlapítása.
_ rendszeres szociális segéIy kéreIem.
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Elöbb arról kell döntetni, hog1r marad_e az önkormányzat a Karsztviz kft-
ben, iIletve az Üzemeltetési szerződés továbbra is hatályban marad-e?
A kft-bőIl', Való kilépés bonyoIult, de az Üzeme!Íretési szerződés felbon-
tása lehetséges.
Ha a llkilépés'| mellett dönt a Testti1et, ugy a két ára;ánIatot tevő közüI
választani keII.
Figre1emmel kell lenni a kft bánya felé ferrrrálIó vizdi; tartozására is.
Kérdés, hozzászóIás:

Rieger Tibor: A Karsztviz kft nem forintositotta vizdi; összegét.
Miért?

Pfaff Zsolt; Már a ;anuári testüIeti ülésen is elmondták, hory ha az ur-
kuti önkormányzat nem rendezi a hítelt, ugr annak összegét a vizdi; össze-
gében fog3ák érvényesiteni a Iakosság felé, Ezt természesen több éven
keresztüI kelI érvényesiteniük, ug5ranis a vizdi3 összegét a képviseIő-
testületnek kell megállapitani.

Brenn János: A kft áIta1 felkért kön5rwizsgáIói 3elentést nem tart3a e1-
fogadhatónak. A kft áItal hitelként feltünietett összeget nem tud;a eI-
fogadni, mert arróI az önkormányzat nem is tudott. Arra keII törekedni,
hogy ebbőI a kft-től még idő eIött az önkormányzat kiutat ta1á13on,
nehory a későbbi döntést követően még rosszabb pénzügyi gondok is feI-
merü13enek.

Klein Zo1tánné: Sa;nálatosnak tart3a, hogy a kft megaIapitását megeLőzően
ffi elmondottakról nem készült hangszalag, vary Jegyáőtooyy,iIletve az igéreteirőI szerződés, mert rnost utóIag mindent letagad.

Rostási lrlária jegrzőz Az úzeneJtetési szerződés felbontása is anyagi követ-
kezményekkel ;árhat, ugyanis az eg5rík pont;a kártéritési köteIezettséget
irt eIő a kilépő tag feIé.

Rieger Tibor:Az önkormányzatnak továbbra is ragaszkodnía kell az adott
pénzügyi helyzet bizonyitására,a kért főkön5rvi kívonat megküldésére,
és az önkormányzat ís kérhet kön5rwizsgáIót a sa3át - Urkutra vonatkozó -gazdálkodás elemzésére. Az U3 At1antisz Térségi Fe;lesztési Társu!áson
belü1 müködő kön5rwizsgáIót kelIene megkeresní az üggrel kapcsolatban.

A Képviselőtestület eryhangulag - 6 szavazattal, - elIenszavazat néIküL _ az
aIábbi határozatot hozta:

Lo/L997. /lt.zq./ ötxt. sz. határozat

Urkut Község önkonnányzati KépviselőtestüIete

1./ továbbra is igényt tart a Karsztviz Kft
1996. szeptember 3o.-i álIapotnak megfelelő
főkönyvi kívonatra;
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2./ utasit;a a polgárrnestert és a 3eg5rzőt,
hogy az U3 Atlantisz Térségi Fe;Iesztési
Társuláson beIüI müködő könywizsgáIóval
verye fe1 a kapcsolatot a rtKarsztviz"
kft-n belül Urkut község gazdálkodásának
vizsgáIata cé13ábó1.

3./ 
^ 

Karsztviz kft áItaI megadott főkönyvi
kívonat és' a 'köny11irizsgáIói ;eIentés
alap;án dönt az üzemeltetésí szerződés
fenntartásáróIl Vagr felbontásárőL.

Fe1elős; Polgárnester,3egyző
Határidő; 1997. március 13.

Q:-:epirena:. Vegyes üryek.

a.,/ Hauser La3os ÁIta1ános Iskola és a Napköziotthonos óvóda alapitó
okirata.

EIőadó; Jegrző

/Irásos előter;esztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés' hozzászőLás; Nem hangzott eI.

A Képvíselőtestület egrhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat nélküL _ az
alábbi határozatot hozta:

LL/L997. /lt.z+./ ot<xt. sz. határozat

lz Állarntráztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 88. s.-ának /g!. aeuezdésében, továbbá a
a közoktatásról szőIő 1993. évi D(XIX. törvény
37. s.-ának /s/ nea.-ében fogIaltak alap3án Urkut
Község Képvise1őtestülete az Urkuti Napközi ott-
honos óvóda A1apitó okiratát elfogad;a.
/A1apitó okirat a 3egyzőkönyv mellékIetét ké-
pezí./

Fele1ősi Po1gármester
Határidő; 1997. március 3.

A Képvise1őtestület egyharrgulag - 6 szavazattaI,- ellenszavazat néIküL _ az
alábbi határozatot hozta:

L2/I997. /TT.24./ ökKt. sz. határozat

lz ÁllantráztartásróI szóIó 1992. évi XXXVIIT-
törvény 88. s.-ának /s/ aet<ezdésében, továbbá a
közoktatásróI szóIó 1993. évi DfirX. törvény
37. $.-ának /s/ ae*.-ében foglaItak alap3án Urkut
Község KépviselőtestüIete az Urkuti ||Hauser ta3os't
ÁItalános Iskola A1aptó okiratát elfogad3a.

/ALaptó okirat a ;eg5rzőkönyv mellékIetét képezÍ-./

Felelős: Polgármester
Határidő; 1997. március 3.
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b./ épitési te1ekvásárlási kéreIem.

Előadó; Po1gármester

Pfaff Zsolt polgármester: Épitési telek vásárlás. a iránt kérelem érkezett
Fáásti József t'rkut'-íaok u. 2. sz. aIáttiilakóstól.
Szeretné megvásárolni az önkormányzat tula;donábarr Lévő 5L7/18 hrsz-u
építési telket.

Kérdés' hozzászóIás;

Brerrn János: Javasol3a az épitési telek eIadását' de a tavalyi árat az
inflációna'< megfeleIően emelni keI1.

Klein Zoltánrté:VéIenénye szerint a valós forgalmi értéken kellene értékesiteni
a" eptcsi terLeket, annál is inkább, mert az 'asz is kifogást emelt az
alacsony ár miatt.

Pfaff Zsolt: Mivel fiatalokról van szó, ;avasol;a a 8o.- Ft./m2-es árat,
ami a tavalyihoz viszonyitva már egy minímálís emelkedést mutat.

A KépviselőtestüIet eryhanguIag - 6 szavazattal,- eIIenszavazat néIküI-
az alábbí határ'ozatot hozta:

L3/L997. /tt.zq./ ötxt. sz. határozat

Urkut Község iinkonnány zatának KépviselőtestüIete
elidegeniti az Urkut belterületi 5I7l18 hrsz-u
köznüvesitett épitési telek megnevezésü 9o3 n2
terüIetü ingatlant' 8o.-Ftlm2 árért.

Az ingatlanvevő;éüI Palásti József és ne3e
Urkut, Árok u. 2. sz. alatti lakosokat 3e1ö1i, ki.

A Képviselőtestület megbizza a Jegrzőt, hogy a részletes
feItéteIeket tarta1maző adás-vételí szerződést
készitse eI.

Fe1e1ős: jegrző
Hatariaő; 1997. márcíus 15.

c./trelyi támogatási kérelmék eIbirálása.

EIőadó; Po1gármester

Polgármester:Helyi tánogatás iránti kérelmet ketten adtak be.
Milkovics Ferenc és ne;e Urkut, Sport u. 11. sz. alatti lakosok családi
házat épitenek, melyre épitési engedéIyt kaptak, köIcsönszerződéssel ren-
delkeznek, és a családban az 1 főre 3utó ;övededelem is a heIyi rendeletben
foglaltak szerinti.
Gubicza Ferenc és ne;e Urkut, Itíá3us 1 tér 11. sz. alatti lakosok lakás-
vásárláshoz kérnek támogatást' a feltéteIeknek megfelelnek akkor' ha a
vásárlási szándékukról szóló adás-véteLi szerződést csatoI3ák.
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Milkotics Ferenc és ne3e részére a korábbi évek gyakorlatának, valamint a.

helyi rendeletrrek megfeIeIően 12o.ooo. Ft. kanatmentes támogatást 3avasol,
Gubicza Ferenc és ne;e részére ugyanilyen indokok alap;án 1oo.ooo._ Ft.
kamatmentes támogatás megadását 3avasol3a akkor, ha az adás-vételi szer-
ződést csatol3ák.

Kérdés, hozzászőLás; Nery hangzott eI.

A KépviselőtestüIet egrhangulag - 6 szavazattal,- eIIenszavazat nélküt -
az aIábbi határoaatot hozta:

I4/L997. /II.24./ öt<xt. sz. határozat

Urkut Község onkormányzatának KépviselőtestüIete
Mi1kovics Ferenc és ne3e Urkut, Sport u. 11. sz.
sz. alatti lakosok részére 12o.oo.- Ft. azaz
Eg1rszázhuszezer forint kamat és költségmentes
visszafizetendő támogatás foIyósitását engedéIyezi
az urkuti 5I7/"o hrsz-u ingatlarron csaIádi ház épi_
tése cé13ábó1.
A kérelmezők a helyi támogatást L2 év alatt, egyenlő
részletekben tartoznak megfizetrri.
A részletes feltételeket a küIön MegáIlapodás tar-
taLmazza, ameIyet a jegyző készit el.

Felelős; jegyrző
Határidő; március 20.

A Képvise1őtestület egyhangulag - 6 szavazattaI,- eIIenszavazat néIküI-
az aIábbi határozatot hozta:

I5/I997. /II.24./ ö<rt. sz. határozat

Urkut Község örrkormányzatának Képviselőestülete
Gubicza Ferenc és ne;e Urkut, Má;us 1 tér 11.
sz. alatti Iakosok részére 1oo.ooo.- Ft. azaz
Egszázezer forint kamat és köItségmentes visszatéri-
tendő tánogatás folyósitását enger ezi abbóI a
célbóI' hogy a kérelmezők a 343 hrsz-u ingatIanon
lévő családi házat meg tud3ák vásárolni.
A kérelmezők a helyi tánogatást 10 év alatt, egyenIő
részIetekben tartoznak megfizetni.

A részletes feItételeket a küIön ltlegáIlapodás tar-
ta1mazza, ameIyet a 7egrző készit eI .
A tánogatás kifizetése és a }tegáIlapodás megkötése
előtt Gubicza FErencnek és ne;ének az adás-vételi
szerződést be kell mutatrria.

Feleős; jegyrző
Határidő; az adás-vételi szerződés bemutatását követő

2 hét.

d./ kábeItv. előfizetési di; rnegállapitása.

előadó; Polgármester
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Polgármester; Tá;ékoztat;a a Képvise1őtesttiletet, hog5r a kábeItv rendszert
karbantartók 1997. márciusl._tőI a karbantartási di3at a7.- FT + áfa-*
1o7. Ft. + áfá_ra emelik. A zirci karbantartókkal az önkormányzat addig
te'$jr',szerződéses 3ogviszonybarr, nig a szentgáli ás herendi szervezésben
megvalósuló Bg:igazdasági társaság létre nem 3ön.
A karbantartási di3 emelkedése miatt 3avasol3a acsatornadi3 megemeIését
is' 1997. március 1-tő1 179._ Ft. + áfa. meIy összesen havi 2oo.- Ft.

Kérdés, hozzászóLás; Nem hangzott el.

A Képviseltőestület eryhangulag - 6 szav-azatta1,_ elIenszavazat néIküL - az
alábbi határozatot hozta;

L6/L997. /u.24./ ölKKt. sz. határozat

Urkut Község iinkormányzatának Képviselőtes-
tiiIete a kábeltv. haszrráIati di;át t997.
március 1. nap;átóI havi L79._ Ft. + áfa-ban
./összesen;2oo.- Ft.-ban/ határozza meg.

Felelős; 3egyző
Határidő; 1997. március 1.

e./ tornacsarnok bérIeti di;ának megemelése.

EIőadó; polgármester

pgIgá.'*t"r: Javasol;a a tornacsarnok bérleti di3ának megemelését ís.
E1mond3a, hogr a világitás és a nelegviz hasznáIata miatt is szükséges
az emeIés.

Gerecs MiháIyi Nag5ron alacson5mak tart3a a 3eIenlegi bérleti dí;at, véle-
ménye szerint különbséget kelbne tenni azi-' kőzött ís, hog1r helybe1i,vary
vidékí hasznáI3a a tornacsarnokot.

Eenn János: Nag1ron nehéz meghatározrri, mert nem tudni pl . ki mennyÍ
meIegvizet hasznáI.

Pfaff Zso1t: Javaso13a március 1.-tő1 15oo.-
Isil-FE7ó"a/ta _ 10 fő alatt -' vídékíeknek
2oo. Ft. /őra/rő bérleti di3 megálIapitását.

A KépviselőtestüIet eryhanguIag - 6 szavazattal,- eIIenszavazat nélkü1
az aIábbi határozatot hozta:

L7/L997 . /II.24. /ol<Kt. sz.határazat

Urkut Község önkormány zatának Képvi selőtestüIete
a sa;át tula$donát képező tornacsarnok bérIeti
di;át 1997. március 1. nap3átőL az aIábbíak
szerint állapit3a meg;

Ft./őra/Lo fő fetett,
2ooo.- Ft./őra/Io fő felett
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15oo.- Ftrőaal'ro fő feIett lcs*'pat/,
15o._ Ft/őra/tő _ 10 fő alatt,-,
uidékieknek; moo.- Et/őra/Lo fő feIett lcsapat/,

mo.- Ft;/őra,/fő - 10 fő alatt -.
Fe1elős; pl-gármester
Határídő;nárcíus 1.

f./ segéIy negállapítása gárt üLésen tiirtént, melyről kiili'n 3eryzőkönyv késziilt.

Több táil.gr nem rrolt' a potgárnester az iilést 2@.3o órakor berekesztette.

kmft.

í?o.+J* 
'''t_- -RostásÍ liáría

3egrzőffi
( rh{dt


