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9/1992,
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e g-;l z-,'í, lt-j ! y .v

Urkut köaség Onkornányzati l(épvíse1őtestÍ,iletének
1992, máJus 1]*án du' 17.C0 órat kezde'btel megtartott reticj }-.l'.l;j : , :il ós {ir!'l'-.

Az ii].és helye: Községháza * telnácskozó terme,
Jelen voltak: Pfaff

Zsoll..t pc].gármester,

i'u1r;il .LasZ-LQ,
Herber E}emór,

Tenk Gyula,

Tróbertné Klein Beáta,
Zsebeh á'i-;

l'''!';"'.:l'

Távol rnaradtak: I]r'

I)ócz';; .'lar

Tanácskozási joggal.

::,5s:i

-

'L:(_nVlseloK.
ar.

j-ann, Iehér József

, Rieger

Tibor és :Járrlány }álné kópviselők.
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''lg'i."l

:

]..ir:.}{enger Tstván je8,yző'
i;nód:' ii.af fee1 IVISzDP. képv'
Teiermayer }llárton FKgP. képv.

Pfaff Zso]_t polgármester lt,jszöntí :l kópvj.se]_őtestiilet'taga negil ivo t ta liri'i: .
Jü]-tJ'
MegáI).apitja, hogy az Lilés haiározatképes, mÍve1 a képvíse1ő*
testií1etí_ tagokbó} 6 jei-er: vs:l' eztrtán megnyit ja az ü1ést
és ismerteti a napi.rendi poí}leka'| 9 r'leghÍvó a1opján.

2

Ezt követően a polgármesber az aláboi napirendí pontok megvitatását kérÍa tes'bület iőI, a meghivóban r'ögz1tetteknek
megfde

1

ően

Napirendi pontok: !./

sportcsarnok épitéséve1kapcsolatos feladatok.

Y.'t'jzs<!;;i

2./ \?)?-. hí ál'LamÍ céltrímogatás1gény_
1t!só.',ei. kapcsolatos fe].adatok.

3.
1'

/ Vegyes

/ i(apÍrend rnegt árgya

ügyelt.

1J'sa

Pfafl 3soLL: Tájékoztatja a képvisetőtestületet, hogy a
ter'vezésre a pályázat ki' lei: j: irva' A pályarnunkákat L992.
május 20-ig ke1-1 leadn.L. _id-lig B y:il'\yázó vÍtte e1 a pályázati ltij"rásc}cai, befj.ze':ve :;'z 5"000 .!'t-os di-ja1, az e8ységcsomagokra. A pá1yázgtol; r'í::ji'ltó eibiráIási időpontja a

május 25-én megtartandó -r;ee'|i-il.etÍ ijlésen lenne.
A pályázatok elbírá1ásálrá1 cé1szerLi 1enne e1őnyben részegi*
'berrt azoka't az aJánlatcl'lu'i o ile Iyelt e kivÍte1i rógsze1 is
lreha'i;óbbanfvg]_alltoznak, ilj_r'e]. i] pá1yáza

szerepel.

Li ltiirásban ez is

Á

''I,{angán'' Vendég]-ő Íiegr7ásár].ása \992' áprÍJ.is 23-án meg*
'bört ént, Az önkorrnányza t e -Lestij]_et j. hirtározat értelmóben
ltü]"t*3ltén'b be1épett a ll]]]:i]l '']s i'-á']-'' j3t-be ame1ynek cógbi'
rósi{'gi bejeglzése ío1-;si::il ;l-,i:n ven. il''lJangán'l Vend égLő

adásvételi szeTződése a hczzáltapcsolódó olciratokka} együtt
be 1ett nyujt',ra tu'l.ajdonjog átvezetése cé1jábó1 az Ajkaí
Várcsi !ö]-chivata]hc:i'
t\ k,jpvi'se11ites'uü1e-L e t'j;l j:'::,:'rntás'i; e1foeadta, tnive1 képvise1ői észrevétetn Ja."'aglü"J ]']eln .,'o}t, igy a Polgárnrester
áttért a második napirer:c'li pont megtárgya1ására.
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2./ 1992. évi á11aní cé1tánrogatás igény1éséve1kapcsolatos
felada tok.

Pfaff Zso1t:'Tájékoztatja a képvise1őtestiÍletet, hogJ a
községÍ szennyvLzháLóza''u korszerüs:'.tése'bárgyában kivÍbelez'ői ára jánlatok 1ettelc j'lgk{3r'lg ' ame}yek közijl a 1e8alacsonyabb 8.000,000 lt-os -'ol-t, rnig a legmagasabb meghaladta a }4.0Oo.ooO Ft-r:t, ':i tervczés e1őzetes fázÍsában
a cé}támogatás i8ény1ésescreir: az Onkormányzat 3.0o0.o00
Ft-ot kivítelezési kö1tségbe szárno1t, rnive] a tervező eqt
a számadatot btztos j.tol i.: " '_ je1er:tegi kivite]-ezési ára ján1e'b és a có1l;anrogaiási ijssze3 je.i.errtős e]_téróst mutat, és
Így & forrásoIda} az Cnrorr:iállyzat o}da1áró1 nem biztosÍtott és B költségvetési ::endelet értelmébennem á11 rende1kezésre me8,íe1e1ő

pc!nze sz\:öz,

Zsgj]eházv 5á3ply:, ,\8á1yái; f e;jez j. ki aniatt, hogy
á1ta1 megadott be}<erü1ós j. leö1tség kcmo1ytaIan.

a tervező

Pfaf I-]lsoJ.i;.: ;i terv er"őItneY,, ,szií.nro'Lh,3'L'l:ak Ílyen je1entős
áreme1kedéssei, illet.,'e,',i...1'r.n pó':;rrunkákl'la1, arnelyek a
kir,'itelezésné1 feInerij].he'r.*;_rel:, i;g.] többek közö'bt e vi1lamosenergia háLózat bLz'Los j_iií.sa, Vá.l-amint kibővitése. Továbbá a polgárnrester eJ_:_nl:rd;le, hogy a je1enlegi község1

vizíogya sztás íig.ye]-eni-.-.v..íi - ] ii.re 1 :r rnegJ-évő szennyv iztjsztitő kapac j-'L{sa e].3]'' őr,r'!, 1' ;?'.'áb'a j rákötő,seltet is o de ezt
a kérdéstaz üzemeltel(: .;.li_t_ril]_at';el meg ke]_1tárg;yalnÍ.
:\ cé}támcgatás vísszamonc'iásl cér; ábő]_ a képviselőtestületnek határozatot lre11 hczni , rll j-ve1 1991. október 14-én me8tertott Li]-ésón hat,j::,]f,i''-:" : ,'.- lör:1;,j l,'h arró]-, ho8y a szennyviz'bísztrtó re)_ep bővitósr"" l:erLi]..
A kópvise1ő testtilet nyi1t, egyhangu szavazássa1 meghoz'ba
a következő határozatot

i

i

.;

]í]
ti.

T

' A képvise1íí'tesl;Lileta 81/1991 ./x,14/.OkKt.
'sz. határozatát, ame1y a községi szennyv1ztiszti6 te1.r,:p l:ijvitósőnek cé1tiímogatási kére1ilóre plír:za.l.í:liÍIkLitör::i.'i e1, hatályon kÍvÍ'ilheIyezi.
F.e191ős: Ifaf f Zso1t
i{a tárll ő.i L992. má j us 14 .

PÍq{!l Zs.q1ti Tájékoztat;la el i;dpviseIőtestijIetet o ho8y an fentebb meghczott határ.;zat } pé)_c1anyáva1 megkeresJ' a TÁKTSZ.-t
a cő11-támogatást a közsóg t'issznrzon ja. Ilgyutta1 be je1entÍ a

l

irjnr,8sr,],i.özők ezÍrányut vá}toztatá'sil mÍat-b szü'l,:sógessó .'':i'i 'l ]::.i irö-',.tsií3'vetc1si rer:deIet módositása' amelynek e]-őicószj.t ős'!.'; 3 }'olgármesterÍ I'Iiva'bale1

lcóp.7j'se1ő'bestLtte

tnek,

1ro31'

fogja végezní.
Lz eJ"hangzott napirendí pon'i;''r,a1 kapcsolatban további képv1se 1ő: (:szTevéte1 , inci -'i;''"j'r, ' :,i.]'. vr].'i , i8y a po1gármester
áttért a ve8yes ügyek 't,!'rgyr:].ásásra.,
3.

/ Yeues

a.

/

iÍgyek.

Oberma'yer .'lI]'b&} ós

rte

j,

].l5]-csön'i;ámogatás

irái:tÍ

lcére].me.

Zg_olt.: Ismertetj- a llópl'ÍselőiestüIette1 Obermayer Antal
és ne je Urkut, Flonvéd 'u . 22. sz' et]-&i'btÍ ]_akosok lcére1r'rét,
amely1ren e1őad;eík, ilcg;;, ']:1 ii-l te1Lrlr ópÍtett lakás után havon'bg 5(,I2 Ft kö]-csöntarl;cz:ís i i)'::l,e'i.;::ei-;. A helyÍ 'bámoga'tásró1

PfaJf

szó1ő ronde]_e i érte_"}-ntíjlo:'::,i l:drelrritaő támogatásra jogosult
]_ett, mÍvel a cse1ád anyagi j'"elJzete olyan' hogy csak Jelentős nehézségekárán tr:'J j:íir f izetrrÍ 8 rnegenre1'b OTP.kamat-

terhet,

-5
A kérelnrezők 1991. évben is részesLt}'bek kamettánrogatásban,
do a trímogatás időszaka csBlt 1991. december 31-ig 'ber jedt,
Ezt, követően a képvise1ő testület
megh ozta a következő ha Lározatot:

59/19g2'

/';

nyi1t ,egyhangu zavazássaI

,Lj./ otctlt, SZ. hatátozatz

A képvj.selőtestület Ober"mayol Anta1 és
felesé;erészére1992. juníus l-tő1 L992.
dece:-ltbe:: ]3'*"í_g hla',zonta 1.000, aza'a e8J]
e:ler fortlr1; helyi_ támogatás folyósitását

;

]

rendeIi e}. ;! jogosr.rJ-tak Ü::kut, Hgnvéd [l.
22. sz. e]a[ti lakosok és a tészükre meg_
á11apl_;c r' iiimo3ri'iást az oTP' AjkaÍ f íókja

részó::e l.;el;],.1 lcözvet1enü1 utalni hj-vatkoaássa1 a becsittolt pénzkölcÉínszeTlő0és szánára.

Határidő: nájus

ffi
b.

/

o".

20.

}Ienger rstván
rii

l,IyugdÍjas találkozó.

Pf sl{*Zgg1t
1őc1ósi. ház

.íj

,*':;

l Tájékoztat ja i l;ópvise1őtestület, ho&y a művebér1ője ^:jz:_'r;:l T,ász]_óné ll }tözség nyugdijasainak

ta1átkoző'i; kir,án sz€r\:e zn:i 'js ehhez atryagÍ hozzájáru1ást kér,
az önkormányzat'bó1. 'i1l<.Jp:le1ése szerínt a nyu6dÍjasok va-

csorát kapnának a
ő biz'Lositaná, 9Z

rritott

technil<irj_ íe}tételeket és a gzervezést
Ltrltorr:rárryzei pedig erz erre cólra elkülö-

pónzal_pei jáb15].

jírul"joil hozzá a nyugdÍjas ta1á1ko-

zohóz'

':

J

',fr
aw

Elglrér: },Ierncs cé]-ncii-l' tartja a nyugdíjasok meghivását és ezt, mindenkóppen tdnog:l'ini !:ell_1ene az Onkormányzatnak és & BzeT'.:d,sbr::i i:.li': ; '::'''i::;:rr nne a szociáIis bizo'btsá8 és jar'aso}j?,hogy 2O0 ?t/n-l ugdi jas támogatásban rószesü1jön a nyugdijas ta1állcoz'-{.

I{erbeg

1"/e

'ffi

6

Á me8jelen"r;ek 1étszámána}c e1l_r;nőrzését, azaz a pénzkifÍzetésnelc a jogossá8át a,szoc1.ri)"po}ilj_lcai bizotság e11enőrbné i1}etve fogná össze "

Pfaíf ísollj Áz

it ószrevéte}

figye}embevéte1éve].
Javaso1ja, hogy a Képvíse1őtestüIet határozatÍ.lag döntsön
oIy módon, hogy utólagos e}szárnolás rnellett a jelenIóvő
nyugd j_ jasoit számiít f ig;,elor:rbe'''r-ivQ ]_er:ne támogatásban részesitve a nyugdi$asta]-á1kozó.
e1hallgzo

Ezt követően a képviseiő testület nyilt' egyhangugavazássa1 meghozta a következő hatá.rozatát:
/.o/L9'q?,

/''.'

.L3.

/

Oki{t.

sz' hatá:rozat:

il képvíse1őtestü]-et 1992. május

24*én

megtartandó nyugc1ijas'balálkozóra me&jefen i, :':::'"r;i-i'jasoirlrént 200 Ft, azaz
Iiett ősz,,:lr: .Í]orin'i; f olyósitását rende1oÍ

el a |iö1tségr'etési rendeletben erTe a
célra bízl:ositott pénzeszkőzbőt a tvlÍÍ-

ve}ődósj. 'riár, részcíre.A pénz felhaszn'í1lí.s,''..;:a l'i y{:snle'be s f e1bóte1eÍt a Szociá1pr:1i'i;j.l;ai BÍzottság köteles e1len-

őrizni.

Fe]-9}űs:

?faff

Zso1t
_':á;us
22_,
Ha'tár*iő-:.
c.

/ Herber Ijlemér képv1_se ]-iI ,js:'.Tevóte1e

I{erber llleBél: l,'Iínt nel'íl képi':l.sel-6testület határslcörébe
tar'i;ozó iisyet e 1iíed ja, lt:li:.,:' '1,""11li'g; szerint UrkuI be]-terÍjletón Horl'áih Ist','án Jől.ir].' ]').' 2, st. a}at'bi ].akos a tulajdonában 1évő ríngat]-atlra gci:'iizs és gazdasági épü1et vonatkozásában épitésienged é1l'r l;apot L.

.s
.:$,

:ti

7

neln ért egyet a gazdasági éplilet /d"Lsa'
nőó:-/ f őutvona1 me].1é tortónő fe1épÍtésetárgyában, és ké-

A falu több }akósa

Ti, hogy a Polgármesteri ijir'a';al ne engedéLyezze az épít*
kezés'E.

or, J{e!gel_Ig-!g&_ Á képvise]-ői felvetésre megváIaszo]'va

jan hogy Hor',ráth Ist.rán Lg9?' május 5-ve1 épÍtési
engec1ólyt |rapott anelyben t'1 Í:jZcmszéd ok, i11etve & szak'
hatőságoLl j.s ér:tesÍtvelJ"c'ti*i:" !l'y: i::lgedé}yes a te}ek tu_
].ajdonjogát igazo1ta, aZ ópi "['ísi e1őÍr'áso}cnalr megfe1ej-ő
begslli;c]'tll ós & rendezési terv értelmé-tervdokumentációt
ben építósi engedé}i' részóre hatóságilag kíadha'tó. HatóságÍ
j og}rorben jelen eserbon csiai'; .'l iegsző járhat e 1, de amennyí_
ben az arr& jogosu]-'i szel:liíl;, fcIlLebbezésseI ó1, u8y a rnásodf oku ópités j_ hatóság az ügJ'e -i: f e1ijivízsgá1ja '
elmond

IíaLf Zso1}: }llegkérdezí a jeIenlévőket, hogy az elhan8zott

napirendí pontolckal- kapcs.;.i.a'Li:an további ószrevé'bel, 1nditvány van-e és iníve} 'iovábbj_ hozaászótás nem vo}t' ig,y a
pol-gármes'ter a rerrdLiívi.i]-j' 'ie s'iLile'bÍ ü}ést 19'30 órakor
berekeszti '

árnte s
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