
Községí Onlrormány zat Képvíse1-őtestiiIete
8409 Urkut, Rá-kóczí Ll. 45. Tel.: 3.
Szrín: 3-IO /1993 '

,"JE GY ZőK öt'lyv

Készü}_t : Ur}cut község &rkormányaati K{pviselőtestiÍletének
1-993. augusztus ]*3.-án 18.0o óraÍ kezdetteI megtartott
..-, , ,-LlJeseT oJ-.

Az ii1és helye z Kózségháza tanácsterem.

Jelen vo]-tak: ?faff Zsolt Polgármester,
Dr. Dóczy l,{ariann ,

-r-,!'Ul-th J,aSZ IO t

^a ,sarKany -PáIne'
Tenk Gyu1a,
Zsebeházy Károly képvíseJ.6k.

Távol maradtak: Fehér József , G'ónez Gézáné, RÍeger [ibor és
a. a tTrooertne Kler-n Seata Kepvr-seloK.

Tanácskozási jogga1 részt vett: Dr.Henger IstvÉín jegyzí,
Jank István KDI{P képv.

Pfaff Zsol}l ?olgármester köszöntí a képviselőket, és a meghi-
vottakat. l{egállapitja, hogy az ülés hatiározatképes, mível a
képvÍselőtestiíleti tagokból 6 je1en van' és ezután megnyitja
az i.ilést és ismertetÍ a napirendí poni;okat a meghivó a1apján.

]tIapírendi pontok: 1",/ L993. éví költségvetés r- félévi vógre-
hajtása.
--DElőadó: Pfaff Zsolt polgármester

2. / Yeges ügyek.
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Á képvisel"őtestií'let a napírendi pontokat ha táyozathozatal
mellózéséve1 elfogadta "

1./ Napirendí pont megtárgyalása'

Pf-aff Zsg}tl Tájékoztatja a képvÍselőtestületet, hagy az
önkorrnányzat r. féIéví költségvetéséről illetve annak
végrehaJtásáró1 beszámolót kell tartaní az Átramháztartás-
ró1 szóLó Törvény 79" $.-a a1apján.
rd6arrínyosan a kö1tségvetés mint a kiadott tájékoztató is
tükrözi kíegyensulyozott volt, hiány a gazdálkodásban nem
mutatkozott, és a költségvetésÍ rendeletben elfogadott
bevételek és kÍadások ala}<ulása átlagosan 50 /rolerl1 va1ó-
sult meg" RendkiviilÍ kíadásra nem kerii]_t go3 az T" félév
során a létszám és a bérgazdálkodás & tervnek r*egfelelően
valósult neg.
fizt követően rnegkérdezi a képvise1őtestü1et tagjaít, hogy
az e16zetesen kézbesített számszakí kimutatásokkal kapcso-
latban kÍnelc van kérdése, vagy észrevétele"

Zgebehá3y l(árg}y: Ir,{egkérdezÍ, ho8;y az egészségíigyi kíadások
Tr. félévi alakulása hogy vérható az r. félévhez képestn
fígyelemmel arra, bog az orvos mint vá11aLkazó fog szeptem-
bert6l dolgozni.

FuitE T'ás3,1.o: a tornacsarnok építéséve]_ a költségvetési
rendeletben 4'5 millÍó F't lett félrerakva, amelyből a be-
csato1t lcimutatás szerínt 360.o0o" -Ft kerü1t felhasználásra.
Á felhasznált összeg mÍre 1ett fordítva?

Pfgff ZsolÍi Válaszában elnondja, hogy az egészségügyi
kíadások a TI" félévben nem lesznek rragasabbak, mitn az
r' félévben voItak-
A tornacsarnok épitésének a tervezése során 360,0O0._Ft-os
összegli felhasználás r'o1t esedékes tervezőÍ d i j cirnén,
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rgive1 ea a7 összeg a költség.letésí Tendeletben tervezett
téte]_ vo1t 

"

Á'z elhangzott napirenddel kapcsolatbe.n továbbí kópviselőí
észr*véte1, felvetés nem volt, Így a képvise16testi:let
a tájákoztatást határozathozatal nrellőzésével jóváhagyta"

Á polgármester ezt követően áttér a vegyes tigyek megtár-
gya1ására 

"

2.l Vegyes ügyek"

a./ Szociális rendelet"

plafÍ--4ggl!i Tá.jékoztai;ja a képviselótestületet, hogv a 4/3-993'
/',t.a3./ ot<xt. sz. rendelet módositásra szorul, tekíntettel aÍra'
hogy az alaprende]_etben a lratáskörök nern megfelelően 1ettek
tel-epítve.
Á képvÍse]"őtestiilet az irásban előteljesztett tervezetet el-
fogadta, és nyílt, egyhangu / 6 igen szavazaffiaa/ szavazattal
megalkotta e követkeaő rendeletet.

5 /a9%. /1ÍTTT.L3./ öt<rt" sz. rendelet:

A képvíse]"őtestület a 4/1993, lv-13"/ ÖkKt. sz.
rendelet kii1ön íven szerkesatett módosiiását
alkotta meg" Á képviselőtestiílet fe1kérÍ a jegy_
zőt, hogy a szocíá1is rászorultságtó} fiiggő
pénzbeli ellátásokra, valarnínt a közg;yógye1lá-
tásró]- sző]_ó rendeletet, ílletve ánnak módosi-
tását fog1alja egységes szerkezetbe, hogy annak
kőzzététe1ér ő1 gond oskod j on.

&1e19s: Dr.Henger István jeyyző
Hatrí'rid.ő: L993. augusztus L5.
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b. / LakásépÍtési iánogatási kérelem.

ilr.Eenger rstváa: Elmondja a képvíse1őtestiij_etneko hog.v

Pfaff Zso1t Uekut, RákóczÍ r-t.43"szám a]"atti lakós kére]-enr-

me1 fordult a képviselőtestü]-et felé abból a célbó1o hogy

helyi trírnogatágt ígényeljen csa1ádí házat épití ós az épít-
kezés jelenlegÍ állása olyan stádiumban van' hogy várható
a községí szolgálati lakást az önkoymiínyzatnak vÍssza tud-
ja adni, miveI helyi témogatás igényber,éielével 1993" ok-
tőberébe csa].ádi házába be tud költöznj-.

A képvíselőtestület 5 igenn 1 tartózkodás me}lett /ptatt
ZsoLt/ meghozta a következő határozatot"

5l/:9g j " /',[ITI.!7. / onxt. SZ " határozat :

Á képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy
Pfaff Zsolt ós felesége }Ieiter I'{egdo1nao

Urkr.lt, Rákóczí ll. 43. szám a}atti lakósok
120.000.-Ft, azaz Hg3százhuszeaer forínt
ltamat és kö1tségnentes vísszatéritendő
he1yi tánrogatásba részesliljenek"
A trímogatás összegét annak vísszaÍízetési
feltéte1eit a kiilön nreglrötendő szetzőaés
tartalmazza.
Felelősj Dr'}1enger Istv{ín iegyző
HgtáÍ{..d ő: 1993.augusztus 31.

c.,/ po]-gármester bérrendezése "

3ráíth _lászló.i Á pénzÍÍgyi ellenőrző bizotiság nevében tájé!roz-
tatja a képviselőtestiíleteto hogy az önkormányzat központi
béremelási keretet kapott, amelybő1 1 főxe vetitve átlagosan
1.200.-pt/hő fÍzetés emelés vaIósíthatő meg" '

Javasoljao hogy a polg,ármester alapbóre 1993. rnájus 01.-tő1
I.20CI'-Ft/hó összeggel legyen növelve.

. - 2,A Kepv]_serotestület nyilt szavazássa]- 5 igeno 1 tartózkodád
/ptatt Zsolt/ me}let meghozta a,z a1ábbi határozatot"
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\2/1993. /vrII ,]-3" / cjtcxt. SE. határozatz

Á képvíselőtestiilet Pfaff Zsolt polgármester
saemé1yí alapbérét 1993. rnájus 01.-tő1 havonta
54.2$0. -!'t-ban állapit ja neg"
Fe1e16s: Dr'}Ienger rstván iegyző
gglgiaí: L993. augusztus 3L,

d./ Teleki Pá1 cserlrészcsapat támogatása.

Pf3ff Zsoljl Ísmertetí a képvise1őtestíÍlettelo hogy Horváth
ottó cserkészcsapat vezegő kárelemmel fordult az önkormá:ryzat-
haz, fígyeI"emmel arra, hogy a cserkészcsapat felszerelését
szeretné bővitenío mível egyre több fiatal vesz részt a te-
vékenységben, és ez jelent6s többleikö]_tség&e1 jár.

:i képvise16tesiiilet nyíJ.t szavazással 6 Ígen szavazatta1,
meghozta a következő hetározatot'

5?/1993. /vlÍÍ.a3./ otxt. S%. határozat:

Á képvÍse1őtestiilet az urkuti TelekÍ Pál cser-
készcsapat részére 40'000.*Ft, azaz Negyvenezer
forint öeszegü trámo5atás folyósitását engedé-
1yezÍ táborozáshoz sziikséges eszközök vásárlása
céljából utólagos elszámolás mellett.
A támogaiás forrása a költségve'tési rendeleiben
erÍe a cálra elkülönített pőnzeszk'óz.
Fele1'ős: Dr.Iienger Tstván
Eatiridtí' ]_99]" auguszius 3J."

e. / Zsófíepuszta közvÍj-ágítás helyzete'

pÍa!Í zso}p: Tájékoztatja a képvise1őtestií1etet, bog.y Zsófia-
puszta közviIásitása megol_datlan fígyelemmel arra, hogy az
oitlévő vÍ].1anroshá]_ózat nem felel meg a szabványnakn és &
''}ÍunyadÍ Szövetkeuet'' nem kivanja miiködtetnÍ l áZ ÉnÁsz nem

ha jlandó üzemeJ"ésre átvenní"
'!\ ' '! goldás érdekében a6 önkorIaá::yzatnak a l&kosságA JOVOoenL me

érdekében cselekední kell, aza% a következő v ér'i költségvetés
során a víllamoshá1ózat korszeriiei.tésére pénzesaköz'b kell'bervezn\e"
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Á képviselőtestii}et haiározathozata} mellőzósével a tájé-
koztatást elfogadta, és fe]_kórí a polgármestert, hogy az
ÉnÁsz il]_etókeseíve]- fo}ytasscn tárgyalásokat a Zsófíapuszta
ktÍzvilágitásának megoldása tárgyában"

f , / Házj-orvosi szoIgálat r'.rüködése.

FfgÍI Zso1t: Tájékoztatja a képviselőtestületeto hogy a

4s/1993, /VI"7"/ oi<let , S?"* határozat alapján adott felha-
talmazás értelmében a háziorvossal a saeyaődés meg lett
kötve, ós a. saerződés 1pércán;lát velamennyí tel epli1ó-<í
kópr'ise1ő megkapta "

Á képviselőtestület hatáIozathozata1 me11őzésével tudomásul
r'eszi a felhatalmazás a1apján megkötött szeyzőcés tarta1nrát.

8"/ Dr'I{enger Tsiván jegyző -]_emcndása-

Dr.i{g4ger Ístván : Bejelenti a képrliselőiestiileineko hogy
L993- junius 30.*val a szentgáli önkormányzatnál lenondctt
j eg*vz őí nrunkakörér ő1 "

Családí okokra hirlat\cozva közIi a llépvíselőtestiilettelo
hogy & törvényi e1őiráso}cnak rnegfele1ően Urkut községben
ís lemond a jegyzői beosztásról.
Iiéri a képvíselőtestületetn hogy KőzszoLgáta'ti Törvónyben
foglaltakra fíg3elercmol lenrondását fogadja e1"

r\ képv:i_se1őtestiilet 6 ígen -qZ&Y&zatta]_, nyí1'b határoaathozata]_
mellett *eghozta a következő dőntését"

54/L993. ,/VIrr.I3"/ otnt * sz" határo_zat:

Á }répviseI6testiile* ilr'!{enger Tstván jegyző
lemondásá'r elfogadja oly módon, h9g.y közszolgálati
jogvísaonya legkésőbb 1993. deéember 01-ve1 szij*-
jön raeg" Á képvÍselőtestület felkéri a polgármes_

tert, hogy a jegyzői ál1ás betöltése tárgyáben
Írjon kÍ páIyázatot"
Fe}91ős.i Pfaff Zsolt' polgármester
Í{atáríd ő: 1993" szeptember 15.
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h. / Ingatlan eladás"

Pfgf$ Zsolt: Ismertetí a képvíse1ő'bestiilette1, hog.y Hajdu

ós társaí Bt. Ürkut, Erdő u. 24. telephelyií cóg kérelnréi,
ame3_yben előad*'ákn hogy szeretnék megvásárolní kószpénzfi*
zetés elIenélren iizemÍ te}ephely céljából az Urkut belierti_
letí 577/2. hrsz "-a 4378 m2 területtí ing'atlan'b*
Á képviselőtestüIet 6 ígen su&vazattal, meghozta a ktjvet-
kező batározatot.

55!a99?. - /TTrl"X2, f Ókrt " sz:" hatásalalz

Á képviselőtestiilet az Uykut belteriíIeti
5L7Í2 hrsz..-ts' 42T8 m2 területü Íngatlan

4 . t..tivevoJ€tlú,8 rtajdu és Társaí Betétí Társasá-
got Urkut, Erdő u. 24. telephelyü vá11a1-
kozást jelij1í kí- Az ingatlan vételára
160.000 " -3t, azau sgyszázhatvanezer f orÍrrt "
Á képviselőtestíilet felkéri a jegyzőt, hogy

az ingatlan adásvételi szerződést készíise
el és azt tulajdonjo8 átvezetése céljá'Dól
az AjkaÍ Földhivatalhoz nyujtsa'.'be"
Fe1.e16se Dr.}Ienger Tstván
}í bárídő; 1993. augusztuo 3L.

Az elhangzoit napÍ-rendí pontokkaI kapcso1atban képvíselői
észrevóielo javas1at nem vo]-t Így a po3_gármester az iilést
19 óra 35 Berckor berekesztetto.
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