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1991" már'cius 25.-én d'u. 17"o0 óraí kezd"ettel
mÉ}oi;artott Lilésérő1.

A'z iilés helye: I(özs6gháza tanácskozó te::rne.

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester
Dr.Ddczy }o{aríann,

-r,,.H'u].tn ]JaszJ.o,
Herber Elemér,
Tenk Gyu1a,
Tróberind K]-ein Beáta,
Zsebeházy liároly képvÍselők.

Távol marad'takt Haas Vend"el, Ríeger* Tíbor és Sárkány
PáIné képvíselők.

TanácskozásÍ joggal részt vett: }T. Henger István jegyző,
Teíermayer &lárton FKgP
Kepv1.seIo,
Reísín6er Lajos KDNP
képvise1ő,
Onody Raffael I'dSZDP
képviseLő,

1. Napírend tárgyalástíná]-
Szabó Jen6 yIz}-{ij vezet6je

Pfaff Zsolt',polgárrnester köszönti a Képvíseiőtestiilet
tagjaíto a meghivottakat és a község érdeklőd"ő ál]_arn-
polgáraít"

}'1e5á11apÍtja, hogy az iilés határozatképes, mivel- a 10
ké5rvíselőtegttiletí tagból 7 je1en valt' ezután megnyÍt-
ja az ülést, és ísmertetí a nap1rend"í pontokat a meő-

aq.,lr]-vo atapJ an "
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Á VIz*lÜ-vek r'észéről Szabó Jenő közlÍ a testLilettel,
}togy nem kÍván részletes tájékoztai;ót tartaní, hanem
Ínlcább a jelenlévőt t<éraéseir.e próbál kínreritő választ
ad'ní.
qFo{v B_a{ía91: A 10o *3-u* h'asználatonkívÍ.í]_í tartály
be]-yzetg, valamÍnt á rnegá].lapitott vízd.i j vonatkozá*
sában kér magyarázatot.

zgeb€&dal Kií_qq}y; Vé}enrányt kér' a közsógben raegvalósult
vízmiíhá1ózat megfele lőségér*ő1.

feiermFye{*I.{áTtoLi rerrertetÍ a Zsófíapusata Jelenlegi
vízellátágí helyzetét és a YrZ&iÜ*vek képviseiő;é-b
negkérdezi az átvétel lehetősógérőI"

$gLbó,JenÉl Részletesen ísmerteü. a vízdij szánÍtásának
alapelveÍt, amelybe beletartozík i:emcgak e vízlcivétel
tényleges kö]-tsé€*, }ranem a vezetókes ívóv1z}rálduat
emortízációJa, továbbá ennek a r.end-szernek a karban-
tartása" A 1Oo *3-u* tartály híbás beruházási döntéso
mÍvel a tervezés során nem vették fíg;eJ_embe a szír:t-
kiilönbséEet, de a tartály rendleivül magas köJ_tséggel
? t-aTnetyezÍ]eto"
Lz uj }tílózat megépíiése Urkuton 35 millid for1nios
beruházással szaksaerlítlenii1 let_b elvégezve, de a me&-
qt?r1évŐ rendSzer üzemlcépes" .

A ZsőfÍapuszte'. háLőza*korszerütlen és kb. havonta
2

3.ooo mJ víz valarnilyen mód'on neni kerli} rend'elietés-
szer|i felhaszr:álásra .
;imennyíben a jövőben az iizeneltetdst a he1yí önkor-
mányaat vesaí át, ugy abban az esetben ne$ 8arantáLt
&El hogy a vÍzd"iJ alacsonyabb lenne, mÍve)_ e :rneglevő
báldzet araortízácidje. és fenntartása az üzerneIteiőt
ter'helné. Á VIZ],Ítj a Zsőfiapuszta vize11átásában a
saülcsóges segítséget meg*d'ja 

"
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FB1!h tsi,sqló: Tsmertetí az ovod"a téte]_es köLtségvetésónek
átvizsgálási ered"ményeít, és e Bízottság 6rra a megá]_}a-

pitásra jutotto hogy a fe}tiíntetett srámszakÍ adato}c va]-ó-

sak, íntézkedést eg;edül a 1étszám megtakarÍtása tárgyában
lehet hozní.

Á testiílet e5yhangu sza,tazással neghozta &z e].ábbi határozatot"

1$11991. 1I+I.35llt CIkK!tsq"s[q3ár?uet:
Az ovoda áJ_l_orrrányí Iétszámát 2L fővel
maxímálta, amel_y aat jelentíu ,}rogy a

rneglérlő 1étszán nem nör''elhetőo és a
helyettesítóst a rendelkezésr€ á1Id
munlia*rőb61 kell pdto]-nt. I]j d"o3_goaó

felvéteJ_e o csak abban az esetbe 1ehet-
ségeso ha az állomárryí létszám 21 fő
al-á csök}(en.

{e}etősj Pfaff Zsolt po1gármester
Határidő: folyamatos

Á kö]-tség.retés tételes kíedási oldaiaít a I''épvise1őtestület
megvízsgá3_** l BZ abban fog}al_takkal ogyetér'tett és e5y}rangu

hatrír'ozattaI az alábbi ren*eletet alkotta meg'

4y'1991. l31I.,65.l/- 6Jc€t.- sz - rFpd.?].q,Í :

Urkut l{szség onkcrnrányzata az 199}- évÍ
2 | , 'LKo -Lts egve I es er

{{.81B e Ft bcvétellel
44.818 e Ft kiadással

elfogadja.
Á jelen r'en&].et mellékj-ete L12r3 sorszám

alatt felttintetv@.
Fe1á6.s: Pfaff Zsol_b polgármester'

Dr.Henger Isiván jegJző
.r..4Iíatáríd'Ő: folyamatos
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lakástámog-atási kéreLme}r elbírálása :

Á po3-gármeste:r ÍsmertetÍ a' testiÍIettel az:j:edd"1g n_eérleezett
á./lrLr..2 lal_akástrímogetásí kórelneket, és JavasoIja e testíiIetnek,
}rogy a i;ámogatások odaítélésekor kérelmezőnként h'ozzan
határozatoi,_ "

Lendvai Gáborné kérelme a bankkölcsön visszafizeiése
tárgyában ogv}rangulag nyílt szavazássa1 a Képvise1ő*"
testíÍlet*z a]-ábbÍ h-atározato b hozta még-

1?/1991 . /ITÍ.25. / olciit " sZ,o határo*at:
tend"vaí'Gáborné Urkut, Áüy L1. 9" s,Z" alatti
]-akos 65"ÜCIo. *3t bankköIcsönét, il-1etve anrrak

'?a kÍfízetés napjáé& esed"ékes kamatait e he1yí
önkornányzat vissza ner:i téritend.ő támogetás
jogc1mén e kér'elnrező ezocíálÍs helyzetóre ve1ő
tekintette1 az OTP ajlcaí fiókja részére átutalja.

- E t a t- , ,-lj'eJeIos: itupperT JeIane pu" ea"
i{atáridő: O?P ad"atközlőséne}c időponija

''lzll. 
'{a1cz l"{ihályné megeme1t o[P }<amatát a Képvise1őtesiiilet

egllrangu ny1l-t sxavazás mellett aa a].ábbi határozati;a1
támogat ja.

L8/L997. /TTI.25./ orxt" su. haiározatl
özv- 1Talca i'{Í'há1yr:é Uri.lut, Ády ll. 10" su '
alatti lakos }:.avi 1"OCc' *3t kamattámogatásba

, ..- , . - . qreszesul LYY L. ápr]_t]_s J- - --üoI "

Á trímogatási összeget *z ijnkornrányaat havonta
az OTr ílietéties fiólcja részére utalja át"
á tá"aogaiág iáőtar'tanra 1991. deeember 3]-.-ig
terjed..
Felelős : Ruppert Béla'-]é pti" ea .

Határi$ő: OTP adatközlósénelc ídőpontja"

I,ac}<ovícs János megemelt OfF lcamatát a liépviselőtestttlet
eg;y}ran,{u nyÍ'lt saavauássm&llett ag- alábbí hetíírozattal
támogatja "
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19/199}' y'III'?5"/ Ö*xt" sz- hetásoaat:

I'ackovics János lJrkut, KÍ}encháa u " 24 ' sz "

a]_atti 1akos havi 1' 50c--j;t iit:natiámog*tásba
részesül 1991" ápríl_ís 1"-t61"
A táraogetás összegét aZ, snkornrrínyzat havonta
az OTP Ílletékes fÍ.ókj* r'észére utalja át.
Átr{raogatás ídőtartama 1991' decembey 31"-ig
ter j ed..

Fe1e3q5s: Ruppert Béláné píÍ. ea.
Határidő: OTP adntközlósének időpori"i:ja"

rf j . fenk G;'ula }rére]raében e1őad'i;a u megr'ásáro1ta az
Urkut község 249/29' /a/z.hrsz.-u társasházÍ lakást

a ' l ' láshcz mint fia-i;al házasok feJ_eségévelri lal(a.S va$ar
visszatéritenáő kamatmentes *á:.rog*tást kér"
Á Kópvíselű-bestüle'btÍtkos szavazássaJ_ e5yszerií
többségge} megboa'ri: trz eliábbÍ határozatot'

-zolr99]JrlLzJ: / clr& ryz '
rÍ j' 1aenk iiyu}*r ds iie je r'ógu órg e !'iépviselő_
tes*iilet }50. oo0" *Ft kamat, és költségmentes
lakásvásárlási kölcsör:összeJ Ío1;lőgi1ásat
ren,1eiÍ €1, ;:llelynek visszaÍiz*tési id'őrar'barra

15 dv.

Ee.iargg* Dr.i{enger fstván jegyző
Rupperi Béls.nő pii- ea"

s_-atári9ó-i 19r)1" ápri1J_s L5"

Yeisa Ánta} kórelrnében e1ő*rdiao hosy öná1ló lakr'ésgt
epit, o}}' nródon, ho8y a sg[i]_őí házhoz toldalé}rópítést
végez, Az építésÍ engedély e 3o}6ármes-i;erí Hivatalban
megta1álha-Ló s &Z épitós folyarna-i;b;in v*.11' * }é'uesitmén;'
kb" 5* ,, iiésziili;ségí íckoai: vail'

?*/1991*, /rr{.25, / *JqIlt, Sg ' .{P,!{gozqt;-
-feisz '{nia1 és }íeje rósze5re a lijpr7igg16*
i;estLl]ei; }0O. t"lÜO - -:i',j lekásdpitósi trcö1csön

fo}yósi_bását yendeli elo ane}}inei'; visszafj_-
zetrísí idői*rtaira 10 óv" =:. itö1csönssszeg
iiarnat ós iitiitségrilet]'ües "

Fej g].ős: Dr*}{en5.t; r rs'cván jeg:rző
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9ele],iís.i E'upper Bé}{íné pti' €&'

Hgtqpiqő, 1991. ápri}is }''

\rag*rloq íiorrelr:s v,e.t-Y:=----i=E!l-:::::-

:lz alsó falu éle}mÍsze3e}látásának tár'gyában az Lizlet
megnyitása, Ílletve ** ahhoz nyujiandó tá*nog*tás od'ai-

télése pályázat utján történák aes. Á pályázatot a

po}&árqester késait1 e}ő 1991- ápríIis 15"_ág'
F{qf{ &39}t- *smertette, hosy a .p*,r"kosítás, ílletve
a fel* rend'be*6te]-o :ldgóta ttugdeík, ég kórt,:,'hog31 *

testület a faliltetés tárglában tegyenek kornkrét ja-
vaslatot.
TeEb Gyula: Bejelenti, hogJ 6 csapat ielentkezett
kispá}yás l*bd-arugásra, és & szÍ.ikséges minimátis f et-
szereIést cólszer'Li lenne a helyi pénzeszközöhből rfigg-

vásáro]'ni. Ide tar'tozÍk Játékosok részére kiad.enáó

niea' i}leive futrball-labda megvásárlása'
;| testület ezen eszkijzök r*egvásárlásáhou hazzáJáru-
lását adta"
A polgármester az lilést bezárta"

!1 nf
{lr ll!. !.

Jegyaőxönyvvezet ő:

funl' ]É.t^,--l ,Re].nitz í'erencne
Hen s*ván
a^
cJe
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i*"b1l{ta.,
Scal c-WW


