
Községi örrkormányzat Képvise1őtestülete
8409, Urkut, Rákóczi ut 45. Tel: 3.

Szám: 3-L3/L994.

JEGYzőKöNYv

KészüIt: Urkut Község önkormányzata Képvise1őtestületének ].994. szeptember 26_án

- '=..:-:''_ L7 őrakor megtartott rendes üléséről '

Az ülés helye: Kőzségháza _ Tanáesterem

Je1en voItak: Pfaff Zso1t polgármester'

Dr. Dóczy Mariarrna'

Fehér József,
Fuith LászLő,
Ke1ler József'
Zsebektázy Károly képviselők.

Távol maradtak:

Rieger Tibor'
Sárkány PáIné'
Tenk Gyula'
Tróbertné Klein Beáta képviselők.

Tarrácskozási joggal résztvett:
Vértes l{ikIós jegtző

onódy Rafael l'SzDP képv-

Az 1. napirendi pont tárgyaIásán:

Szücs Gábor Do1omit Kft- képv.

Szita Lászlóné evÉp xrt- képv-

Pfaff Zso1t poIgármester: köszönti a képviselőket és a meghivottakat, va1a-

mint a község 1 érdeklődő áIlampolgárát-

MegáI1apitja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képvise1őtestüIeti tagokból

6 jelen van.

Megnyitja az ülést, és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó alapján-
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Napirendi pontok: l./ rá3ékoztatő az áirtaLános iskolai tornaesarnok kivitele-
zésének helyzetéről, helyszini bejárás.
E1őadó: Avép Kft. képviselője

Dolomit Kft. képviselője
2./ Yegyes ügyek.

A Képvise}őtestület a napirendi pontokat határozathozatal nellőzésével eIfogadta.

1./ Napirendi pont.

Tájékoztatő az áItalános iskolai tornacsarnok kivitelezésének helyzetéről,
helyszini bejárás.

Pfaff Zsolt: A képviselők a helyszini bejárás során megtekintették az iskolai
tornacsarnok épitkezését. Kéri a bonyoIitó Dolomit Kft. részéről Szücs Gábor-t'

a kivitelező Avép Kft. részérő1 Szita Lászlóné-t, hogy röviden foglalják össze

az épitkezés eddigi tapasztalatait.

Szücs Gábor: A he|yszini bejárás során megáIlapitottuk, hogy a tornacsarnok aIa-

pozási munkái teljes egészében elkészültek. A koszoru alsó szintje a bozzá kapcso-

Iódó szigeteléssel szintén e1készüIt. A Mangán Étterem szennyvizcsatornájának ki-

váltásához szükséges munkák elkezdődtek. Továbbá megkezdték az épüIet falainak

felrakását, amely a déIi homlokzaton megfeleIően halad, az épület többi részén

elmaradást tapasztalurü. Az elmaradásra korábbarr feIhiwbuk a kiviteIező figyelmét

amelyet e}ismert. Az elmaradást az eIőre nem tervezhető alaprnéIyités, a terve-

zési munkák csúszása, és az ebben az időszakbarr ritka, többszöri igen erős e-

sőzés okozta. Ezeken kivül a kivitelezőt egyrértelmüen terheIő ok, hog1r a mun-

kaferyelem az épitkezésen nem megfelelő. Különösen a legutóbbi észrevéteI miatt

itt az üIésen is szeretné felhirrrri a kiviteLező képviseIőjének fig5relmét, hogy

tegyen hatékony lépéseket a munkák megg5rorsitása érdekében. A csriszás azért is
jelentős mértékü, mert a község időjárása a késő őszi, kora té1i időszakbarr na-

gyon korán }ehetetlenné teheti az érdemi munkát. Ez esetben a jeIenlegi kése-

delem komolyan rnegkérdője1.ezi a befejezési határidő teljesitését' amely mind a

kivitelező, mind amegbizó számára komoly követkekzményekkel járna.

Szita Lászlóné: A késedelmet elismeri, és abbarr saját felelőségüket is. Igé-

retet tesz a munkák gyorsitására és a lemaradás behozására, arrnál is inkább'

hiszen az a saját érdekiik is.
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Szücs Gábor: Beszámol a ma déIelőtt, a kivitelező, a bonyoIitó és a tervező rész_
vételével megtartott megbeszéIésrőI.
Ezen a megbeszéIésen több mint 3o tervezőí, kivitelezőÍ problémát ggyeztettek,
ame1yekre megoldás is született. A megbeszélésről készült emIékeztetőt tájékoz-
tatásul bemutatja a képviselőknek. Ezen a megbeszélésen született döntés arróI,
hogy a müszaki ellenőr az l994. október 15-én esedékes résaszám1át csak akkor
igazolja a kivitelező részére, ha az, az esedékes munkák mellett a Iemaradását

teljes mértékben behozza. A kivitelező ezt jogosnak ismerte el és feItétel néI-
küI elfogadta.

Pfaff Zsolt: A beszámoIók elhangzása után kérdezi a képviselőket, vum-e kérdésiik,
|tozzászőLásuk a napirendi ponthoz kapcsolódóan?

Zsebeházy Károly: Ugy gondolja, hogr te1j5körü tájékoztatást kaptak, azokat elfo-
gadásra javasolja. Urkuti Iakosként azonbarr ő is szeretné felhivni a kivitelező
figyelmét a kiszámithatatIarr időjárásra.
l'llás ttozzászólás nem hangzott eI , ezért a poIgárrnester a napirendi pontot szavazásra
boesátotta-

A KépviselőtestüIet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás néIküIl €8V-
hangulag meghozta a következő határozatot:

Szücs Gábor: A tervezés és a
ség a tornacsarnok fütésére.
ajánlatot tettek rá, hogy kb.
csarnok gázfütésének terveit.
jelentene a tervezésen kivüI

Loo/Lg94./Ix. z6./ öl<Kt. sz. határozatz
Urkut kbzség örrkormány zatának KépviselőtestüIete
a bonyolitó és müszaki e1lenőrzést végző Dolomit
Kft. ' vaIamint a kivitelező Avép Kft. beszámoIó-
ját elfoeadja. A KépviselőtestüIet jóváhagy.ja a
müszaki ellenőrzést végző döntését, miszerint az
1994. október ]-5-én esedékes részszámIát csak a
Iemaradás megszüntetése esetén hagyja jővá,
Fe1elős: Pfaff Zso1t poIgármester
Határidő: folvamatos

megbeszéIések során feImerült egy alternativ Iehető-
A fütés eredetiIeg olajjal lett tervezve. A tervezők
3o.ooo'- Ít-os plusz költség meIIett elkészitik a
A gázfiités kivitelezése az olajfi_ités helyett nem

plusz köItséeet. Az oIa.iftitéssel szemben a gázfiités



-4-

olcsóbb lenne, ezzeL csökkennének a fenntartás köItségei a miiködtetés során.

Hosszutávon minderrképpen érdemesebb lerrrre gázfütésben gondolkozni, különösen'

ha a távolabbi jövőben esetleg a falubarr is Iesz vezetékes gáz.

Szita Lászlóné:-Az épitkezés jeIenlegi szakaszában a kiviteLező részérőL semmi

akadálya sincs a gáz1:utésre való áttérésnek. Az olajfütéshez kapcsolódó kiadá-

sunk més nem volt.

A Képviselőtestület a

zattaL, ellenszavazat
határozatot:

L-9LL!??!:L!I:-?9:/!iEI!.-::.-!e!tg="t:

Urkut község önkormány zatának Képvise1őtestülete

az áLtaLárlos iskoIai tornacsarnok tervezőjétől a

Mu1tiform Kft-től megrende1i a tornacsarnok gáz-

Íiitésének tervezését.
A Képvise1őtestüIet kéri a tervezőt, hogy készitse
el eqy Íiitési idény köItséekülönbözetének becs-

lését eáz_oLa-1 viszonylatbarr.
Felelős: Pfaff Zso1t poIgármester

Határidő: 1994. október 31.

2./ Napirendi pont

Vegyes üsyek

a,/ Szeméttelep bővitése

Pfaff Zso1t: Tájékoztatja a KépviselőtestüIetet' hoerl az ajkai Polqármesteri

Hivatal Fenntartási és fejlesztési Irodá.ián megbeszéIésen vett részt. A meg_

beszélésen az ajkai szenétteIep bővittésének üprvét tárgvalták mee. Ajka, mint

fő beruháző el:fozadta, hogv az i.deí évben nem tudurrk hozzájárulni a bővitéshez-

Ha azonbarr jövőre sem miiködijrrk közre, akkor kizárnak a szeméttelep használatából .

Fe1ülvizseáIták a község szemétteIepre hordott hulladékának arányát és azt 4,93Í-

barr állapitották me1 az év eIeji 7,o7b kal szemben. A beruházáshoz páLyázatokon

támogatást nyertek , ezáLtal is csökkenne a községtől ieényeIt összeg. _

javaslatot megvitatta, és azzal eg;retértve 6 igen szava_

és tartőzkodás néIkül ep5rhaneulag meghozta a következő
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A korábbi 4.2Lo e Ft helyett 2.889 e ft 1enne az 1995-ben szükséPes összeg.

A többi résztvevő önkormányzat váL]:alta a rá.iuk eső rész befizetését.

Javasolja a Képvise}őtestületrrek, hoptv a megváltozott feltételekkeI váLl.al_

ja a részvételt a fej}esztésben, hiszen kizárásurrk esetén naplyságrendde1 na-

gvobb összesbe kerülne a községi szemét elhelyezésének megoldása.

A Képvise1őtestüIet a javaslattal egtretértve 6 isen szavazattaI, tartózkodás

ésel1enszavazat nélküI , egyhanrguIag meghozta a következő határozatot:
t9?/ Lss 4 . / r\:*26 / okr!:_*:_!3! -]gzz!
Urkut Közsée önkonnányzatának Képvise1őtestülete

ep1yetért Ajka város kommr.rnális hulladékIerakóhe-

Iyének bővitésével és rekonstrukciójával-
A Képvise1őtestület a közös beruházásbarr megva_

lósuló fejlesztéshez 1995. évi költségvetésében

2.889 e ft-tal járul hozzá.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Vértes Miklós jegyző

Határidő: 1994. november 30.

!:l-!elleggl-9!:_EÉlsug

|lc!!_1""1!: A Belfesor Bt. amely az iskolai, felnőtt és nyugdi.ias étkeztetést

vép4zí a közséeben kéri a nyerserrryagköItségek - norma - és ennek megfelelően az

eladási árak emeIését. Az emelést az évközbeni éIelmiszerár növekedések indo-

kolják. A képvise}ők a kérelmet megkaoták,javasolja elfogadását.

A Képviselők részérőL hozzászólás nem vo1t, ezért a poleármester a napireni
pontot rendeletalkotásra ter.iesztette eIő.

A Képviselőtestiilet 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat néIküI

epryharrgulae megaIkotta a következő rendeIetet:

7/Lss4. /rx. 2/_!iE5!: ==. "9$919!:
Urkut Közsés örrkormány zatának Képvise1őtestülete
az iskolaí és felnőtt étkeztetés téritési dijairól
a következő rendeletet aIkot.ia:

1.s
Az iskolai és feInőtt étkeztetést az urkuti Man-

gán éttermet üzemeItető Belfegor Bt. végzi.
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2. s.

/L/ 
^z 

iskolai napközi étkeztetés nyers€rrryaekölt-

ségei a következőképpen alakulna]i:

- tízőraí: 25'- E

- ebéd: 60'- lt
- uzsonnaz, 25r- ft

/2/ Az iskolai napközi étkeztetés téritési dija:

- Tizórai: 3o'- E
- ebéd: ]-oo'- tt

- uzsonna: 3O,- ft

összesen: ]-60'- rt

s. $.

/! az örüormányzat hozzájárulása a napközi té-
ritési dijához: 7o'- tt.

/2/ 
^ 

szülők áItal fizetett téritési di.i 9o,- ft.

4. s.

/U ez örrkorrnányzat hozzájárulása az ebéd dijához:
M,_ I+.

/2/ 
^ 

szülők áltaI fizetett téritési dij 56'- Ft.

s. s.

/t/ 
^ 

felnőtt étkeztetés nyersanyagrrormája 65'- lt-

/2/ A feInőtt étkeztetés téritési dija ].1o'- E.

6. s.

Az önkormányzat a nyugdijas étkeztetés téritési
dijához 25,- Ft-ta1 járui hozzá.



c./ Bolteladás

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a KépviselőtestüIetet, ltae:J az eddiei két vevő mel-

let Kovács Károl5mé Ruházati bolt bérlője is jelezte vételi szándékát- Az áL_

talunk közöIt árat elfogadja, ezért kéri a Képviselőtestületet, hogv járuljon

hozzá a bérlenény elidegenitéséhez.
A Képviselőtestület a javaslatot megrritatta és 6 igen szavazattal, tartózkodás

és e1lenszavazat néIkül, epryhangulag meghozta a következő határozatokat:

-7-

- 7.s.

/L/ Ez a rendelet 1994. október o]--én Iép hatályba.

/2/ A rendelet hatálvbaIépéséveI egyide.jüIep. a a/tgg+.

/ín25./ öt<xt. sz. határozat batáIyát veszti.

/3/ 
^ 

rendelet kihirdetéséről a jezyző a helyben

szokásos módon gondoskodik.

Fe1elős: Vértes tíik1ós jeerrző

Határidő: 1994. október o1.

Lo3/Lgg4./ IX. 26/ ol<Kt. sz. határozatz

Urkut Község önkormány zatának KépviselőtestüIete

eladja a sajáttuIajdonábarr Ievő Urkut, 396/7/'A/3

hrsz_u Ruházati bolt helységet a jelenlegi bér-

lőnek Kovács Károl-yné, Urkut, Ady ut 3. szám a_

latti lakosnak. Az üzlethelység vételára:
6]-5.000,- Ft azaz Hatszáztízenöt-ezer R + ÁrA.

A KépviselőtestüIet felhataLmazza a polgármestert,

hoply a részletes fizetési feltételekben a vevővel

álIapodjon meg.

Felhata1mazza a jegvzőt az ingatlarr adásvételi szer-
ződés elkészittetésére.
Fe1elős: Pfaff Zsolt polgármester

Vértes lt{ikIós jegvző

Határidő: 1994. október 3]..
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Lo4/Lgg4./Ix. 26./ ot'<rit. sz. határozat
Urkut Község önkormányzatának Képviselőtestülete
az xzLethelységek eIadására vonatkozó 88/L994,

89/L994, és 1o3/]-994 határozatokbarr a polgármes-

ter felhataLmazását korlátozza a részletes fi-
zetési feltételek megállapitásában.
A Képviselőtestület a megáI1apitott vételárak ki-
fizetésének végső határidejét 1995. május 3]--ben

}rratározza meg.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: 1994. október 31.

d./ oTP hitelkérelem módositása

Pfaff Zso[t: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hory az oTP Veszprém Megyei

Igazgatősága még egy módositást javasolt a hitelszerződésen-
Véleményük szerint az önkormányzatot naryon megterheli az 5 éves visszafi.ze_
tési határi.dő, ezért javasolják hogy az örrkormányzat 7 év al.att törlessze a

hitelt.
Kéri a Képviselőtestületet, hogy fogadja eI a határozat módositását.

A Képviselőtestület a javaslatot megvitatta, és azzal egretértve 6 igen szavazat-

tal, tartőzkodás és ellenszavazat nélküI meglwztza egyharrguIag a következő hatá-

rozatot.
Los/Lgg4. /Ix.26. / okKt. sz. l:latáTazat

Urkut Község önkormány zatának Képvi selőtestülete
az áLtaLárlos iskolai sportcsarnok és kiszolgáló
heIyiségeinek megvalósitásához sziikséges pénz- i

ügyi fedezet megteremtéséről szóló 6g/Lgg4. /vt.oz/
ötxt. számu határozatát nódositja az aIábbiak

szerint:
A hitel összegének visszafizetése 1996.

junius 3o-tó1 számitott 7 év al.att tör-
ténik.

A KépviselőtestüIet utasitja a polgármesterf, hogy

a fentiek alapján módositott hitelkérelmet továbbit_
sa az oTP feIé, eryben feIhatalmazza a hitelszerző-
dés aláirására.
Ee1e1ős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: 1994. október 15.
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e./ Helyi támogatások.

Pfaff Zso1t: A Képviselők megkapták a kéreImet. Lisztes Győző és neje épitéshez'

Horváth Tíbor és neje vásárláshoz, Prépost Gábor és neje vásárláshoz és Véber

Béla és neje vásárIáshoz kérik a helyi támogatást-

Javasolja a Képviselőtestületnek hogy a kérelmezőket támogassa.

A Képviselőtestület a javaslattal eryetértve 6 igen szavazattal, tartózkodás és

ellenszavazat nélkül egyharrgulag meghozta a következő határozatokat:

Lo6/Lgg4. /IX.26. / ol<Kt. szárrllu határozat:
Urkut Község önkormány zatának KépviselőtestüIete
Lisztes Győző és neje Lisztes Győzőné / sz. Klein
Maríanna/ Urkut JókaÍ ut 2/2 sz. alatti lakosok

részére ]-2o.ooo,- Et azaz Egrszázhusz_ezer Ft kamat

és költségmentes visszatéritendő támogatás foIyó-

sitását engedélyezi abból a célbóI, hogy a kére1-

mezők az Urkut, 5L7/42 hrsz-u ingatlarron csaIádi
házat épitsenek.
A kérelmezők a heIyi támogatást L2 év aIatt' havi

egyenIő részletekben tartoznak megfizetni.
A rész1etes feltételeket a jegrző áItaI elkészitett
kölcsönszerződé s tarta1mazza.

Fe1e1ős: Vértes Mik1ós jegyrző

Határidő: 1994. október ]-5.

Lo7 / Lgg4. / Ix.26/ öl<Kt. sz. határazatz
Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestülete
Horváth Tibor és neje Horváthné Mádl Ildikó Urkut

Béke ut ]-9. sz. aIatti Iakosok részére ]-oo.ooo'- Ft

azaz Egrszáz,. -ezer forint kamat és köItségmentes

visszatéritendő támogatás foIyósitását engedél-yezí-

abbóI a célból, hogy a kérelmezők az Urkut 4L2/3

hrsz-u ingatlarrt meg tudják vásárolni.
A kérelmezők a he1yi támogatás 1-o év aIatt, havi

eryen1ő részletekben tartoznak rnegfizetni.
A részletes feltételeket a jegyrző áItaL elkészitett
kölcsönszerződés tartal'mazza.
Fe1elős: Vértes lrtiklós jegrző

Határidő: 1994. október 1-5.
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Loa/tggl. /IX.26/ okKt. sz. határozat:

Urkut Község önkormányzatának Képvise1őtestüIete

Prépost Gábor és neje Prépostné Pető Margit Urkut

Rákóczi ut 8. sz. alatti lakosok részére 5o.ooo'- rt

azaz otvenezer tt Kamat és köItségmentes visszaté-
ritendő támogatás folyósitását engedélyezi abból a

célból, hog5r a kérelmezők az Urkut, 74 hrsz_u

Íngatlarrt meg tudják vásárolni-
A kérelmezők a heIyi támogatást 5 év alatt' havi

eg5renIő részletekben tartoznak megfizetni.

A részletes feltételeket a jegyrző áItal elkészitett
kölc sönszerződés tartal:ma zza.

Fe1elős: Vértes lt{iklós jegrző

Határidő: 1994. október 15.

Lo8/L994./IX. 26./ ol<xt. sz. határozatz

Urkut Község örrkormány zatának Képvise1őtestüIete

Véber BéIa és neje Véber Béláné /sz- Arnhoffer

Mária/ Urkut Rózsa ut 1-3. sz. alatti lakosok részére

so.ooo,Jt kamat és költségmentes visszatéritendő
támogatás folyósitását engedélyezi abból a cé1bóI'

hory a kérelmezők az Urkut 425/5 hrsz-u ingatlarrt

meg tudják vásárolni.
A kéreImezők a he1yi támogatást 5 év alatt, havi

eg1enIő részletekben tartoznak megfizetni.

A részletes feltételeket a jegrző á1tal elkészitett
kölcsönszerződé s tartal.mazza.

Felelős: Vértes Mik1ós jegyrző

Határidő: 1994. október ]_5.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a Képvise1őtestületet, hogy az előző határozatokban

megál1apitott köIcsönösszegekkel az önkormányzat kineritette a helyi támogatá-

sokra feIhasználható 1994. évre tervezett összeget'

A Képvise1őtestüIet a tájékoztatást határozathozataL mellőzésével elfogadta.
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A képviselők részérőL a tárgyaIt napirendi pontokkal kapcsolatbarr további

észrevéteL és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az üIést 2]- óra oo

perckor berekesztette.

K- m. f.

-,u!úr\
Miklós

jegyrző


