
Községí önkormányzat KépviselőtestüIete
8409, Urkút, Rákóczi u. 45- TeI.: 3.

Szám: 18-18/1995.

JEGYZOKONYV

Készült: Urkút Község önkormányzata Képvise1őtestületének 1995. november zo_án

17 órakor tartott közmegha1lgatásáról.

l_!grryg!gl1e!é:_!é1ye: Községháza * Tanácskozó terem.

Jelen vannak:

Pfaff Zsolt polgármester,

Brenrr János,
Dr. Dóczy Marianna,
Gerecs Mihály'
Gubicza Nándor,

Klein Zoltánné'
B,i-csauer Nándorné képviselők.

Távol maradtak: Freud Antal, Ríeger Tibor és Tenkné Lipp Éva képviseIők.

Tarrácskozási $oggal részt vett:

Vértes Miklós jegrző.

Pfaff Zsolt: polgármester köszönti a képviselőket, valamint a község 15 3e1en-

1évő ál1ampolgárát. tr[egá11apit;a, hogy a közmeghaIIgatás határozatképes, miveI

a képvise1őtestüIeti tagokbóL 7 pIen v€rn.

Tá3ékoztat3a a 3eIenlévőket a közmeghaIlgatás Iebonyolitási rend3érőI, ma3d a

meghivó alap3án ismerteti a közmeghalIgatás napirendi pont3ait:

Napirendi pontok:

L./ rálékoztatő a Községi önkormányzat 1995. évi munká3áróL-

2./ 
^ 

váIasztópo1gárok közérdekü kérdései, felvetései.

A KépviselőtestüIet a napirendi pontokat egyharrgü szavazással, határozathozataI

mellőzésével eIfogadta.
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1. Napirendi pont:

Tá3ékoztató a Községi önkornányzat 1995. évi munká3áró1.

ttell_Z:glt: Az ú3 KépviselőtestÜIetnek megalakuIásakor komoly problémával kellett
szembenézníe. Folytatód;on-e a tornacsarnok beruházás,Vás szakitsuk fé1be? Ev eIe-

3én már tudtuk, hog5r pénzügyileg nehéz év á11 előttiink, ennek elIenéhe'.a testtilet
a foIytatás meIlett döntött. A beruházás az eredeti áron, rna;dnem határidőre el-
készüIt.
Az uto|só részszámlát nem tudtuk kiegyenliteni, i.gr azőta is 3.8oo.ooo,-It_ta1 tar_

tozunk a kiviteIező gvÉp Kft-nek. A tornacsarnok müködtetése nagy nahézséget okoz,

de müktjdík. A csarnokot mindenki használhat;a bérleti di; fizetés ellenében, arnely*

nek összege 3elenleg 1_1o fő esetén 60 rtlfő, 11-20 fő esetén L2:oo Ít/6ra.

A településünkön 1995. évben megin<lult a gázfe;Iesztés szervezése, amely 3e1en1eg

menetrend szerint folyik. Az épités 1996_ban kezdődik és 1997-ben fe;eződik be. Je-
lenleg a pénzüg5ri befektetők bevonása foIyik. Ugy tünik, hory a" 4s.ooo'_ft-os lakos-
sági hozzá;árulás rneghatározása kissé elhamarkodott volt. Az infláció hatása az

összeg növelését eredményezheti. A társaság közg1üIésén tiltakozturrk az emeIés e1-

len. Ha mégis bekövetkezne eL keIl döntenünk, hogy vá11a13uk-e, vagy pedig más

szervezésseI próbálkozr.rrk- Ez rövid időn belül kiderül és akkor meg ke1l hozztlk a

döntést.

Az ídei év a telefonfe3Iesztéssel kapcsolatban is előrelépést hozott. A Bakonyte1-

néI és az UTI-ááI a pénzügyi feiltezet rendelkezésre á11 és elÉrlrdüih.ta fe;lesztés is.
Községünkben 1996. II. félévére igérik a megva}ósitást. Az UTI 1995. 3á1ius 1-tő1

vállalta a kötbér megfizetését.

Az (jnkormányzat pénzügri helyzete naryon rossz. A bevételek növelésére megszoritő

intézkedéseket hoztunk intézményinknél és a Po1gármesteri }IÍ_vatalbaít. Tervezzúk

viziközmüveink koncesszióba adását és a Miive1ődési ház értékesitését. A koncesszi-
óba adást egyrészt bevéteIeink növelése, másrészt a vizdi;akra való befoIyásunk

érdekében határoztuk el. Az önkormányzat páLyázatot nyű3tott be önhibá3ukon kivül
hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. Ezen kivüI a Mangán Kft.
privatizáció;ábóI származő bevételre is számitunk.

Az önkormányzat tavasszal döntött a Természetvéde1mi TerüIet önkorrnányzati tu1a3_

donba véteIéről.

Röviden errnyit szeretett vo1na mondarrí az önkormártyzat munká;áról. Kéri, hogy te-
gyék fel kérdéseiket, mond3arrak ;avaslatokat, de kéri, hogy csak a közérdekre vo-

natkozóan.
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A váIasztópolgárok közérdekü kérdései, felvetései-

Béres Gézaz Mi a falu eIképzelése, cé13a a természetvédeImi terüIettel?

Pfaff Zso1t: A természetvédelmi területnek eddig nem vo1t gazdája, rendbe kelI

hasznositás érdekében.hozni a szakmai, idegenforgaImí

Béres ézaz Az 76 IerrrÉ, mert eléggé ísmert a terület, de a hozzá vezető tűris-

tautak is nagyon rossz' szemetes állapotban vannak. Parkolási Iehetőség níncs.

Pfaff Zsolt: A korábbÍ áIlapot semmiképpen sem voIt 3ó, ahogy lezáruI a tu1a3-

donba véte| tá;rendezési tervre és kiviteIezésre páLyázatot szándékozunk benyű;-

tarri, aninek keretében az emlitett problémákra is megoIdást keresünk.

Vassné Balázs Györgyi:Három kérdése

féIévére igérték, mert eltérő hirek
és milyen köteIezettséget váLLaL az

lerrne. A telefonbekötést 1996. I. vagy II.
vanrtak, mennyi a szerződés szerinti kötbér'
örrkormányzat a gázfe3Iesztés megvalósitására?

!!g!!-1eg1!: Az UTI*tó1 kapott hivatalos értesités szerint a községet 1996. II.
féIévében kötik be a telefonháIózatba. A cég a szerződés szerinti kötbér rende-

zését váIla1ta, hogy milyen formábarr - készpénzzer.-, vary di;beszámitással _ tör-
téník azt nem tud3a.
Az önkormányzat - tanulva a teIefonfe;lesztés tapasztalataibóI - nem váI1a}hat

köteIezettséget a gázfe7J.esztés megvaIósitására.
Az önkormányzat csak a szervezésben vesz részt és a pénz kezelésére vállaI köte-

Iezettséget.

Vassné Ba[ázs Györgyi: Akkor miért kell előre fizetni? Mi lesz, ha nem 3ön létre
a beruházás?

!!e!r*Z."It: Az önkormányzat más kötelezettséget nem vállalhat, mivel a fe;lesztés-
ben még 6o másík község is részt vesz. A szervezés közösen történei, egyéniIeg nincs

rá befolyásunk. A hozzájáruIás beszedésére azért van szijkség, hogy az igényeket hi-
telt érdemlően fel lehessen mérni. Ha a lakosság 50 /-a befizeti a hozzá7áruIást,

az bizartyit;a, hory igény van rá. Aki idén befizeti ezt az összeget annak az ón-

kormányzat visszaigényli a közmüfe3lesztési hozzájárulást. Amerrnyiben a beruhá-

zás nem valósul meg, az önkormányzat közmüfe3leszétsi hozzá3árulássaI csökkentett,
és a kamatokkal megröveIt összeget fizetí vissza az igényIőknek.
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1ee!g!í=s-5é:g1rr,Iríegérti a hozzászőLók

nem történnének meg a befizetések, mert

vá11al3ák a befizetést.

probIérná;át, de nem szeretné, ha emiatt

akkor azok sem 3uthatlrak gázhoz, ak7k

!$!r lgort z bz a véIeménye, hogy ha a telefonfe3lesztés nem 'lgy alakult voIna'

akkor nag1obb lenne a bizalom. Firyelembe kel1 verxri, hory Ürkút föIdra3zilag

rossz he&yen fekszík, és önerőből nem tudluk létrehozrri a beruházást.

!cp:lÉ n3l43:-9lo"glt: A ilester utca nagJron rossz áIlapotban van' Itíit tervez ez_

zel kapcsotatban az önkormányzat?

Pfaff Zsolt: A telJes rendbehozásra níncs pénz, de tavasszal mindenképpen sor ke-

rü1 egy feIú;ításra.

Béres G6láa: A buszvárók ál|apotai nem rnegfelelőek, és rossz'helyen varmak.

Pfaff Zsolt: U3 buszvárók épitésérenincs pénze az iinkormányzatnak. Az elhelye-
az önkormányzatrrak nincs illetékessége azésük évek óta meglévő probléna' de

megváItoztatásukra.

A 3eIentévők részérőI több Eéidés, hozzásző].ás nem harrgzott e1.

A poIgármester megköszönve a részvételt és a kérdéseket a közmeghallgatást 20 Óra-

kor berekesztette.

,6.*-., "t_:!ü
Vértes Mik1ős

7egyző

f^'ffi"",h
.exiÍf -)


