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Az ülés he1ye: Községháza

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester'

Dr.Dóczy Mariann,

Fehér József'
Fuith LászLő,
Herber Elemér,

Sárkány Pálné'
Tenk Gyula'
Tróbertné Klein Beáta képviselők'

Távot maradtak: Rieger Tibor és Zsebeházy KároLy képviselők.

Tanácskozási joggaL részt vett: Dr'Henger István jegyző'

Reisinger Lajos KDNP képv.

Onódy Raffael MSZDP képv-

Kovács Mihály plébános.

Pfaff Zsolt polgármester köszönti a képvisetőket és a meghivottakat'

Megállapitja, hogy az ülés :határozatképes, mivel a kÉpviselőtestületi

tagokból8 jelen Van' és ezután megnyitja az ülést és ismerteti a na_

pÍrendi pontokat a meghivó -lapján'
Ezt követően a polgármest,er az alábbi napirendi pontok megvitatását' ké-

ri a testürettől a meghivóban rögzitetteknek megfglelően

A képvisetőtestüIet az eLőterjesztett napirendi pontokat elfogadta'

Ezt követően a polgármester ismerteti a képvíselőtestülettel a lejárt

határídeji határozatokat, amelyek hatá1yosultak és a képvÍselőtestület

határozathozataL ne].Lőzéséve]- az ismertetést elfogadta.
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Napirendí pontok: L-/ 1992. évi köttségvetés III. negyedévi beszá-
molój a.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

2./ e község telefonfejlesztésének lehetősége.
Előadó: Bakonytáv ^Rt. Zirc képviselője.

3./ Vegyes ügyek.

1./ Napirendi pont.

Pfafl Zsolt: Ismerteti a képviselőtestülettel, az 1992. költségvetési év
eddigi fontosabb bevételi és kíadási számad,atait, és megkérdezí a testület
tagjait az irásban kiadott számitógépes kimutatáshoz kÍnek van kérdése,
iIletve észrevétele.

Herber Elemér: Megkérdezi, hogy a számszaki kimutatásban mit takar
az a 460.ooo.-Ft-os összeg améIy a beruházási rovatban szerepel és
a köttségvetés e1őzetes tervezésénél nem 1ett figyelembevéve?

Pfaff Zsolt: Válaszában elmondja, hogy a képvíselőtestület döntése
értelnében az iskola megbí zhatő fütésének megoldása céljából uj kazánt
kellett beállÍtani, amelynek vételára és beszerelési költsége szerepe1
a számszaki kimutatások között. Ezzel egyidejü1eg az iskolában lévő
elhasználódott kazán is fe1ujitásra került, igy az iskola fütése teljes
mértékben megoldódott, mivel meghibásodás esetén' Vagy több1etenergia
felmerülése során mínd a két kazánt müködtetní 1ehet.

A képviselőtestület részéről az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban
további észrevétel, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester az eLő_
zetesen átadott költségvetési rendelet módositását szavazásra teszÍ fel.
A képvise1őtestület nyilt, egyhangu szavazással rnegalkotta a következő
rendeletet.

7/L992. / YÍLLA/ ökKt. sZ. iendé, et|

A képviselőtestület a külön iven szerkesztett
1992. évi kö1tségvetést módositó rendeletet
alkotta meg.

A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Felelős: Dr.Henger István
Határidő: azonnal



-3-

2./ NapirendÍ pont.

Pfaff Zsolt: Köszöntí az ídőközben megjelent Bakonytáv Rt. képvíse1őjét
Dr'Rigó Barnabást és megkérí, hogy a telefonfej1esztés lehetőségéről ad-
jon tájékoztatót a képviselőtestületnek, hogy megalapozott döntés történjen.

Dr' Rigó Barnabás: Elmondja a testületnek, hogy Zirc és környéke te1epülése
létrehozták a Bakánytáv Kft.-t, ame1ynek célja, hogy a telefonellátást
megoldja az érintett településeken, mivel a MeTÁv nem fogla1kozik se Zirc
térségével, se Ajka térségével.
A kft' alaptőkéje az önkormányzatok befizetéséből tevődik össze, Iakósonként
70o'-Ft-os hozzájárulással és a tőkeemelést a lakóssági önkéntes befizetés
tenné lehetővé ) azaz telefonállomásonként 40.ooo.-Ft körüli lakossági hozzá_
járulás 1enne kérve.
A beruházás további pénzeszközeL külföldi müködőtőke, valamint hitel bevo-
násával biztosítané a gazd'asági társaság. A szervezés elindÍtása egybekap-
csolódna egy üz1eti terv készitéssel, amelyre már a pénzügyi tanácsadó cég
megbízást kapott, és ennek elkészülte után lehet tőkéstársat keresni.
Döntő jelentőségiü az, hogy Ajka csatJ'akozása megtörténik e a társasághoz
mivel ez a település rendelkezík legnagyobb sullya1 a pénzügyi megva1ósitás
ütemében' Amonnyiben Ajka nem tudja vállalni a társaságban való részvéte1t,
ugy a megva1ósitás üteme 1995. utáni időpontra tolódik.
Zirc térségében az önkormányzatok a saját részüket a társaság alapitásra
már befÍzették, d,e az ott megállapított lakósonkénti 5oo.-Ft kevésnek bí-
zonyul és ezért ketl Ajka térségében 7oo.-Ft/fő á]landó lakósonkénti hozzá_
járulással számolni.
A lakossági befizetések kü1ön alszámJ-ára kerüInének, és a polgármester fe-
lel ennek az összegnek a rendeltetésszerü felhasználásáról és csak a vá11a1_
kozás megfelelő eredményessége esetén kerülne felhasználásra a lakossági
befizetés.
Urkut esetében a lakossági befizetés csak 1993.*ban lenne esedékes és a
hozzájárulást az éríntettek részletben is fizethetnék, illetve pénzintézetí
hitel formájában, amelynek kimunkálása rnost van folyamatban.
A lakosság arányos hozzájárulás Urkut esetében 1.688.ooo.-Ft lenne és ezt
az összeget a Kft. a1apitásához ketl befízetni, mint törzsbetétet.



-4-

A társasági szerződést 1992. decemberében alá kell irni, és ezt követően

a kft. a pénzügyi tanácsadó céggel a kapcsolatot felveszi.
Jelentős gond az, hogy Ajka a pénzügyÍ ütemezést nem tudja vállalni.

Pfaff Zsolt: Mi a garancía a külföldi tőkebevonásra, tekÍntettel arra,
Müszertechníka próbálkozott a szervezésseI,hogy már t991. novemberében a

de aá],-sikertelen volt.

Dr.Rigó Barnabás: 'VáLaszában elmondja, hogy a tőkebevonást nem lehet
garantálnÍ, de hivatalos tudomása van arról, több nagynevü külföldi
távközlési vállalat tart fenn Magyarországon képviseIetet és arra
vár, hogy biztos befektetést taláIjon.

Herber Elemér: Mennyibe fog kerülni a lakosságnak egy telefonállomás
teszi fel a kérdést.

Dr.Rigó BarnaPás: Elmondja a képvisetőtestületnek, hogy a telefonállomáson-

kénti tetjes bekerü]-ési köItség várhatóan 12o.ooo.-Ft-tól 150.ooo.-Ft-Íg

terjedhet. A péneszköz egyrésze lenne csak l-akóssági hozzájárulás, amely

várhatóan 4o.ooo.-Ft- körül lenne, és a további pénzeszközt tőkebevonás és

hite1felvétel biztositaná.

A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta a következő hatá-

rozatot.

LL9/L992. /xfr.]-a./ okxt. sz. natározatz

Urkut KözségÍ önkormányzat a Bakonyi térségon

belü1 a telepüIési Önkormányzat elrnaradt telefon-
helyzetén történő váLtoztatás cé1jából ugy határo-

zott, hogy a Zirc térség önkormányzatainak részvé_

telével létrehozott BAKoNYrÁv xrt .-hez /melynek

célja a telefonháLőzat megépitése és későbbi üze_

meltetése / csatlakoznÍ kiván. A Kft.-hez történő

csatlakozáshoz a lakosság Létszám alapján kiszámi-
tott 7oo ._Ft/fő azaz L.575.7oo.-Ft alaptőke része_

sedéssel járul hozzá. Ugyanakkor a fejlesztéshez
szükséges lakosságí erőforrás bevonásához a jegy_

zőkönyv nrellékletét képező megállapodás terveze-
tet jóváhagyja.
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Az önkormányzat egyuttal hozzájárul ahhoz, hogy a

kft. alapitásához, Ílletve az abban val-ő részvétel-
hez lakósonként 50.-Ft szervezésÍ köttség kerüljön
kifízetésre, összességében l12.55o.-Ft-ban.
Utasitja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a társasági
szerződés aLáirását követően legkésőbb 1993. január

31.-ig a BAKONYTÁv attat megjelölt bankszámlára az

önkormányzat al'aptőke befizetését teljesitse, és a
szervezésí dijat utalja át.
A lakossági erőforrásból '-'származó tínkormányzati be-
fizetéseket az önkormányzat elküIönitett bankszámláján
külön kell kezeIní, minden önkormányzat részére a leg_
előnyösebb kamatlekötésÍ feltételek metlett, a lakossági
befízetések felett az önkormányzat rendelkezik mind

addig, amig a polgármester a társasági közgyülés alap-
ján ugy nem dönt; hogy biztositott a fejlesztés befe-
jezése és ezért a lakossági pénzek átutalhatók a

Kft. szánlájára.

Az önkormányzat felhatalmazza PFAFF ZSOLT / L]rkut,
1954. október 25. an.: Tróbert HiLd'a/ 8409 Urkut,
Rákőczi u. 43. sz. alatti lakóst, hogy a kft. okiratait
aláírja és a későbbiokben ís képviselje az önkormányzat

érdekeit a társaság taggyülésein.

A testület utasitja a jegyzőt, hogy jelen határozat
kivonatát küldje meg a Bakonyi önkormányzatok Szövet-
sége Zirc Térségí Vállalkozási Iroda cimére: 8420 Zirc,
Béke tér 1.

Határidő: A határozatkivonat megkütdésére a testületi
ü1és időpontja után 3 napon belül.

Ataptőke utalására a társasági szerződés aláirását
követően legkésőbb 1993. január 31.-ig.
FelelőF: Pfaff Zsolt polgármester

Dr.Henger István jegyző
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Az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban további képvíselő;i ész-
revétel, inditvány nem vo1t igy a polgármester áttért a Vegyes ügyek

tárgyalására.

Vegyes ügyek.

a./ Település környéki betétszámLa megszüntetése.

Pfaff Zsolt: Ismertti a testülettel az A,jka Városkörnyéki AIap Intéző
bizottságátó1 érkezett levelet, amelyben az aLap kezelője tájékoztatja
az önkormányzatot, hogy az L987. dec. 28._vaL létrehozott pénzügyi alap
Urkut vonatkozásában 323.743.-Ft-ot tett ki.
A levélben értesitve lett az önkormányzat, hogy több település jelezte,
hogy kÍlép a városkörnyéki alapból és ezért megkérdezi a testületet, hogy

Urkut község ki kÍván e lépní az önkéntes társulásból és a betétszámlával
történő elszámolást.

A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta a következő ha-
tározatot.

L2.o/L992. /Xfr.L ./ ökKt. sz. határozatz

Urkut kőzség önkormányzata L992. dec.31.-vel
megszünteti tagságát az ajkai Városkörn1iékí

Alapnál és egyuttal visszaigényli a részére járó
összesen 323.743.-Ft-ot, amely magába foglaLja az

eddig képződött kamatokat ís.
A képviselőtestület egyuttaL hozzájáru1 ahhoz,

hogy Bacsáné Nagy Éva az ajkai önkormányzat d'oL-

gozőja a pénzkezeléséért járő pénzeszkőzt, azaz

1992. november 20. és december 20. közótt járó ka-
matot átvegye.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. december 20.

b./ Telepütési önkormányzatok országos Szövetségéből való kilépés.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a testüIetet, hogy Urkut község ís tagja a

Települési önkormányzatok országos Szövetségének, amelynek székhelye

Budapest, Váci u. 62_64. A szövetség évente 7.o44.-Ft-ot számláz 1e tag-
sági dijként, de mindezért az önkormányzat csak kevés írásos anyagot kap'
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ame1y csak részben hasznositható a mindennapi munkához. Javasolja' hogy

az önkormányzat a szövetségből t992. december 31-ve1 1épjen kÍ.

A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazessal meghozta a következő hatá-

rozatot.

L2i/L992. JxÍ.L!. / ökKt. sz. natározatz

Urkut község önkormányzata 1992. december 31.-ve1

felmondja a tagsági viizonyát a Települési önkormány-

zatok országos Szövetségénél.

A képviselőtestüIet utasitja a pol'gármestert, hogy a

tagsági viszony fe1mondásárőL a szövetséget 1992.

december 20.-ig értesitse.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Ee!á"lff-'_ 1992. december 20.

Az elhangzott napirendi pontokkal kapcsolatokban további képviselői
észrevétel, inditvány nem volt igy a polgármestet az ülést 19.oo órakor

berekesztette.

Dr. Heng

jeel


