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rÖzsÉer onxonmÁNYzÁT KÉ3vls Er,Ő rns ntjT,E [n
U r k u t, RákóczÍ tl. 45. Tel. z 3.
Szám t 9/L99L.

g s q..Y.p.p,5 o N Y,v
Készii].li Ur'kut község önkormiínyzatÍ KépvíoeJ-őtestiiletének
1991. junius J.-án d'u. 17.0o órai kezd"ettel meg,-

tartott iíléséről.

Lz ülés he3-ye: Ktjzség}ráza tanácekoző
Jelen voltakl Pfaff Zsolt polgr{nnester,
Dr. Dócay Maríann,

terme '

3u1th LászLő,

He::ber Elemér,
RÍeg,er fiboro
Tenk Gyula,

tróbertné Kleín Beáta képv1selők.
Távol marad'tak: sárkány Pá].né és Zsebeházy Kríroly képv1selők.
TanácskoaásL joggal részt vett: Dr.Henger Istv.íJ2 aewző
[etermayer l{árton FKgP

képvÍse1ő
Onódy Raffael MszDP
képvise1ő
Kucsera Ántal I{DNp
képvÍse3-ő

Meghívott : Fehér .József

}faff Zsolt
tagJaít' a

polgámít.

poJ-gármogter köszijntt

a Képviselőtesttílet

megbÍvottakat és e község érd"eklőd.ő állam-

Megrá.llapítja, hogy az ííléshatározatképos, rnível a lCI
képvíselőtestületi tagból T Je3-on van' ezután megnyÍtja
az üIést, és ismertetí a napÍrend.i pontokat a nnegbivó
alapj án.
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A testitlet a meghívóban, ÍJ-J-etve az előterjesztésben su€*
replő napírend*í pontokat nyí]-t szavazássa3-, egyhangulag
elfoga&ta.
3..

/

NapiTenáí p_gnt: L.l AE 1991. évi kö].teégvetés végreha j tásáva1
kapcsolatos feLadatok.

Pf*ff Zsolt-polgárwester a nap1rendi pont órd'emÍ megtárgyalása e]_ótt tájékoztatJa a testiiletet, hogy a helyhetósáe,i

választáson e sorrend"ben l-egtöbb gzavazatot kapott szemóly Fehór József I}rkut, Rózsa ll' 11. szám aIattÍ 3_akos,
akí & jogszabályben e1ő1rt sorrend.1ségnek me6feJ"e1ően
a képviseIő mand'átumra Jog'osult" Á kétrlvise]-ő váIaszthatósági
feltételei fennál].nak í6y ennek megftlelően kérin hogy a
tostület a napínend.i pont megtárrya3.ána eLőtt határozattlag
fogJ.alJon á].Lást a mandátum beÍktatása tárgyában.
Á testüJ.et egyhansu nyÍ}t szayaaássol, a következő határozatot hozta meg.
4911*1. , /vt.3.
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Á Képvtselőtestület 3ehór József llrkut, Rózsa Ll.
11. száro aIattL lakos képvÍselőj. mandátunát ísa_
zoltnak teleintí és utasÍtja a }olgárrrrestert, bogy
a Jog,szabá].yban r'tigzitett fe].tételeknek nregfele3-ően
JárJon e1.
Á képvÍselőímandátr.un 1991. vI. 3.-tóI JoghatáIyos
és a Je}en testtJ]-eti iilésre 1s kiterJed.
Fele}ősl }faff Zsolt polgármester
$.a"!Ér:Í9ő: azonna1

Pfaff Zso}t polgármester ezt követően rátér't & napírendí
pont megtárgyalására és tÍsatelettel köszöntÍ Fehér József
képvÍse3"őt.

Á testtilet rrregbízásá3ak me5fe].elően a köJ-tségvetési terv
elfogadásának keretében Bá}yázat kerií].t kíÍrágra a kijzség
trthá]-ózatának bővitésére,Í]'letve korszerilsítésére.
A r'$traba$|t Kft. keáveaő rfuaJánlatot nyujtott be bővített

3

utépítésimunkák tárgyában és ezefi pályázat a testü]"et

résaérerend'elkezésre lett bocgátva. Á beérkegett véleményeket fígye}ombevéve az árajrfulat 2.96CI. e !'t összeggelelfogadható az 1991. óv költségvetési tóteleként.
KérÍ,hog.y a testii].et határozaÍla& bag3'ja jóvá a kero't*
összeget és a résrletes szerződés rnegkötését bi'nna a
polarírmesterre és a jegyzőre.
--?

\a/Lqq\'. /YT.3.,/ 0kKt. sZ. határozatl
Á Képvise1őtesttilet elfogadJa & n$trabag'' Kft"
mód"ogitott utépítósi, íJ.letve utkorszerüsÍtógt
pályázat anyagát maximum 2.960.ű0o.-Ft keretössreg ereJé*.g. Egyuttal utos1tja a polgárnrester't
ég a jegyzőt, hogy & vá].1a]-kozóva1 a konkrét
vállalkozói szerződ'ést kösse meg.
A vá]-]'alkozdi szerződ.ósben a m1nősógí munkát
íl]-]_etve a hatrírídő betartását szankcíoná]-n1
kell-.
Felg}{s:. ?faff Zsolt polgármester
Dr'}Ienger fstvá:r jegygő
Hetárj.dő; 1991' junÍue 15.
F.fg"!f uso].t polgrímnester tájékoztatja & testületet' hogy a
kö]-tsógvetés részót kópezi a kijzség csatoe"nahálózetának
bővÍtósen íJ-J-etve a szennyvtztisztÍtó telep kapacitágfe]-mérége.I'{egnyugtatr5 d.öntóst, csak akkor lehet hozni, ha &
szennyv1ztÍsztltó telep pontos kapacÍtásáva]. az önkormán}rzat
tísztába vana Eaért jevasolja, hogy Er'' Henger Istvrín Jegyaő
vegye fe]- a kapcsolatot ígnzságügyí szakértővel, aki vá1].a1Ja aa objektív kapacításfe}mérést& szennyvíad.eritő kapacttás
fe]-món'ése tárgyában.
Á testiílet határozathozatal mol].őzésével megbizaa Dr.}íenger
Istvr{n Jegyzőtn hogy a?' rgazságÍíg$í}Jlti.szaki $aakértő Irod.ánál JárJon e]_ a gzakértő megbízása tárgyában, ós errő]. &
testiiletet & soron következő iilésről táJókoztass&"
Zs.o}t polgármester tájékout*tje a képvÍselőtestiÍletet,
hogy a 3s/Igg]'. /v.L3./ otxt. g.Z. határozat vóg'rehaJtása

Pfgff

trfugyábanajegyaőszemé}yeseneljeírt6serrőlÍr,ásban
táJékoztatta a polgárvoegter t'
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Áz iigy }ényege, hogy a pályázaton an ijnkormányzetnak nom
volt érd.emeg e]-Índu}nía n míve]_ az ÁvtÍ ísnnótelt pá}yázg*ot
fog kiín:i a közeljövőben ós ezen & tend'er'en ked.vezőbb

feltételekkel tud" az önkornrányzat részt venn1'
ilrre való tekíntettel kéríohogy a testiÍlet an uJ helyaetet
vÍtassa &8€l és határozatÍl'ag fogla}-jon állást.
Á KépvÍselőtegtii]-et 6 igen, 2 elJ-enszavaat me 1].ett /Ríeger
T1bor, }faff ZsoJ*t/ meg,houta aa alábbi határozatot.
5111991t /vI. 3.1.,okKt., s3. Srgb-tqzetj

Á Képvíselőtostiílethozaájárut ahhoz, hogy

urkuti t'}úangán'' Vendóg]-ő maxÍmun 4l? rai]"]-iő
forintént megvásr{rláera keri'iJiÍn. M drrrerésen
vald felad'atok lebolyoJ.itását & polgá:mester
és a jegyaő végzi, akÍ a rnaJdani pá].yázatj"
feltételben rögzj-tett összegíÍ brínatpónzt
].etétbe he].yezí. Á vételártól fi1ggően a
költséavetés át&oJ_6ozásra Ío6 ker'tí]-ní'

l Pfaff

fiso]-t polgánoester
Dr.Henger Íetvárr aewző
HatáTíd{i folyarnatos
3e1e}ős

véi-eunénytismerteti' ho8y
aa önkormá:ryzat Jelentős bsszegért megvr{sárolja a vend'ég,lőt'
de annak mükijdtetéee gondként fog mutatkozn1o ame}ynek megol&d'sát roég nem látJa. Képvise3_ői észrevételhiányáben a napÍ_
rend.í pont lezárrua '

Pfa{í Ísqlt a testti]-ettel mínt kültjn

2./
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pgnt:

T.,akáscőlu trímogatágíkére],mek e]-bírálágg.

lolgárrregter előtorjesat1 a }egutóbbÍ testtiletj-

ti]-és óta beérkouett meg,emelt j_akáscé]-u kamatok nrérséklége
Íránt1 tgényeket. Á kópvÍse].őtegtiilet nyíJ-t egyhangu szava-

zágsa].

a,%

alábbi hatrírozatot hozta me&!
52,/]-19]_. l'YT*3. / 0kKt. s3l.. hpjbároaa}l

Á KépvÍselőtesttilet aZ, a}ábbi urkutÍ ]-akosok

részérebiztosÍtpénziigy1tárnog,atást1991.
juLius }._tő]' *ecember 3]"-Íg'
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SurÍ Károlyné Urkut, Ády u" !Z.sn. a]-attí
lakos L.100.-Srt,
Keller József és Neje 1jrkut, Eősök u' ?5,
sa. a}attÍ lakosok 700.-3t.
Fqlelőeg Huppert tsé3-áné pü. é8n

Egt4r14.gl 1991.

julÍus 1.

Klespítz Róbert és lüeje lIrkuio ÁdY Ll. 5. gzám alatti
lakosok & tu3"ajd.onukban Lévő tel'ken esaládi házat épitenek.
A kérelmükben roÍnt me].]-ék].et szerepeltetik az építkezés
részleteg kijltségvetést,a Jogerős épitésienged'élyt és
ennek megfelelően meg'ál-lapíttrató, hogs a.Z íd.e vonatkoz'ő
rendeletí fe].tóteleknek megfe}el.
Á kérelmező kamatmentes, visszatórítendő }re3.yÍ tárnogatást
kér., Á képvÍselőtestiilet títkos szavazágsal 6 c'n Lgen,
2 db érvénytelensuavazattal meghozta au alábbi határozatot.

53/L2,9I. /VI.3./
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KLesp1tz Róbert és fe3-esó6e K3.espitrnó }Ieíter
&rrÍtn, Ürkut, Ád"y u. 5. száüi alattÍ lakosok

részére].2o. CIoO. -Ft, aza% Egysnáahuszeaer
vísszatérítend"ő,kamatmentes h'etyÍ témogatást
nyujt. Á trimogatág L2 év e}*tt tartoznak an
*dósok megf1zetní, haví egyenlő részletekben'
A vÍszafÍzetós keadő időpontja 199].. Julius 1.
Á trímogatás résaletes feltételeít' ktilön suer_
kesatett köJ.ceönsaerződ-és tartalm&&&a.
3'bre]éqi Dr'Henger Tstvdn iewző
Ruppert Bóláné pti. €&.
1991. Junlus 2A,

pfaff &so}t igme:rtetÍ a testi'íletteln hogy

Dukrín JózsoÍ és
3elestíge kérelemmel forduItsk e képviselőtestÍilethez, hogy
jogerős építésí
engedéJ.y birtolcában ]-ekóházukat összhangban

a

3-akástÍgyt jogszebályok rendelkezóseÍve]- bőv1tení kÍvrínják.

Az alapterület növekedóssel járó bőv1téshez a hivata]-og köj"tségvetéstbecgato]-ták.
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Á képvtselőtestil].et t1tkog szavazással 6 i8en, 2
saavazatta]. az elábbÍ határ'ozatot hozta me8.

nemJ"oges

54/I99L, /YI.3./ akhít. s.Z. hatiírozat:
Dukán József és fe3-esége DukrínnéReístnger
l,tárÍa 1Jrkut, Er'd"ő u. B. szárn a]"atti lakosok

részére7o.0o0.-Ft ' azagr Hetvenezer forínt
visszatéritend-őo kematmentes }relyí támogatást
nyuJt" Á támogatást 7 év alatt tar'toznak az

ad.ósok megfizetnÍ., havi egyenlő részletekben.

Á visszafÍzetéskezds időpontja 199}. juJ-1us 1.
A tánogatás részletesfe}tételeÍtokÍíLön s*er*

kesztett

kö]-esönszorződ.ós tarte]-man!l:e.'.'
3'e]"91É,s'j Dr. Henger Tstvíínjegyző
&uppe::t 3éLánó pit. s&.
EcléElggr 1991. juníus 20.

3./

vgFv.e$ iisvekr

a/ Pfaff. Zso].i táJékoztatja a testületet' hogy az urkuti

cserkészosoport vezetője saeméJ"yegen megkereste ós & cserkész
támo6atást kért &
fíata]-ok részéreszerény összegü pénzÍígyí

napÍ. kiad.ások fed'ezésére.
ElmondJa továbbá, hogy mível az

ifjuság ezírányu saervesett
fogJ.alkoatatása nern me&old'ott' tekÍntettel anra' hogy az
uttörősgövetség nLncs, i8$ a község gyer-rrrekeínek ezír"iíxyu

szerveződésót tifuog,atnÍ Índ.okoJ_t.
Á képvísej-őÍinaznászólág nem voLto ós enért s testület
nyilt egyhangu szaveaással megb,oata & kijvetkeaő hetározatot.
55119'9}. ,/VL 3. ,/

öksÍ. pz'Ja3d'gozat
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Á k6pvíse1őtestti1ot hoazáJárul ah}ron' h'o6y
&z urkut1 cseykdiÉacsapat kísebb Jellegü költsógeínek
& feüezésóre 20.0o0.*3t, a%az Huszezer forlnt
keretösszeg e3.ktÍlöní&ésre kerüljön' amely
összegbő]" a mínd.enkori bizonylatí rend"
előírásaínah me8'fele Lő pénzesskőa felhagzná]'ásra kerü]"j ön'
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Pf af

f Zso]-t pol5ánnester

He-BfuÍ$gi folyanatos

PáaÍs-Fsolt polgdrmester* isner'tetí a képv1sei-őtestiílettel a

község gyógyszertárának kialekitási munké'lataít,továbbá azt
hogy a gyó6yszortár üzer*e]-tetésére magfuvállaj-koaó jeLentkezett

akÍ s Yesrpróraben Jelenleg müktjdő ryógyszertárat mint magrfu&yógyszertárat ratíköd'teti. Á testti}et a táJékoatatágt elfogad.Ja, kérd'óso
ódzrevótel

ner* vc]"t.

c/ Dr.fiepger, ÍgtJán jegynő tájékoztatja & képvíselőtestii]-etet,

hogy megkereste Bud.aházy Ferencné Urkut, Erd.ész li. 5' szám
a]-attÍ ].akosn aki elmondtao hogy aa urkut1 282' tul. 3-apon
nyí]-vr{ntartott 140. hrsa.-u Íngatlanba Lakík' már a 1930'*as
óvek őta ós a csa].ádnak arról volt tud"ornásao hogy az íngatlan
an ő tulaJdonuk. Budaházyné kóre].mező víselte an Íngat3'an
közterheit a je3.enLe5í íd"őpontig, gond"osko&ott a% íng"atJ"an
feluJitásáról, karbantartágáró} tekintettel arra, hogy
abban a hiszemben vo1t, hogJ ez személyi tulajd'onban van'
Á fö]-d'hj.vata11 nyÍlvánta::tások gzerínt a tárgy be3-í Íngatlan
1961.-ben csers jogeÍménke:rü1t & Ma5yar Á]-]-am tulajdonábano
keze]_őJe ped.íg az urkutí önkormrínyzat. VéLeményeszerÍnt
ezen Jog1 á3.}apot, esakoJ-y nród-on oldható fel, h'ogy & kópviselőtestiílet a% Íngat3.an tu].ajdonjogd't átrllházsa & jelenlegi
bj.rtokosra. Terrynészetesen yendkLvüj. rrróltányos vételár megfÍ_
zetése ellenében.
Á képviselőtegtii]-et s'7 előterjesztést megvítat*a, ég a]Íf&
&u álláspontra helyezkedett o ísmervéne kórelmeaő saer*é3-yi
kijrü].nényeit az bízonyított tóny, hogy á]-lítása rnegf el-el
a va].óság,ttek mtveI valószinff.leg ingatlannyilvántertásí tó_
vedós folytfu kertÍlt & ktjaségítulaJ*onban, a tár6ybe3'í
írrgatl"an. Á tegtií}et nyÍj_tn egyhangu sasvazással egyhan6u
hatfu,ozathozntal rne]-]"ett aa a]-ábbí határozatot hozta msg,'

-85611?91.. /vT. 3.
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Á Képv1selőtestti]-et Budaházy Ferencné Urkut '
Er.d'ész u. 5. gaáryl alatti ].akos rdgzóre
értókesitío ag I]rkut kiizség 28?. tu3". lap*
szrímrÍ, 140.hrgz. -u ]-akóház, udvar megjelölósii 1ngatlant, ame].y egy 1gkásbdL á]"1'
és ezen lakásnak jelen1eg Bud.ahd,ay slerencnó
óe házastársa ]-akík. Az 1n5atlan véte}árát
a testiÍ].et 5'000'-Ft ' &na% ötezer' foríntban
határozua meg' fÍgye3-embevóve azt9 hogy
& trirgybe1Í íng*t3.an jog1].ag felderíthetet].en
nódgn ker'ii]-t a l{agyar Átlam tulajdonában ég
a tényleges jogi helyaet aa ingatlannyí].ván*
ta:rtásról szóLó Jogszabályok szerínt elb1r_
tok]-ással, vegy tény3-eges bÍrtÖlrlássab nem
rendezhető Ie.
Fe!e'Iős: Dr. IÍenger István jegyző
Határ1d6: ].991. juníus 30'

iewz6 tájékoztatja & képvíseJ.őtestti].eteto
hosy a +s/l99f'. /\r.L3./ otlct. sz. határozgt ttírvénys,értő,
tekintettel- arra, hogy rend"eletet, csak :rend"e lettel lehet
Dr.He}tgoF 4q$v.á}r

me6semÍntsitento Í&J euen határosetot határozatta]- hatáLyon
kívti]. kel]. he3-yezní. Á tegtii]-et egyhangu ny13.t gzavazással
az a}ábbt határozotot honta neg"
57

/I99L" /yI.3. /
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. 32. határozatz

e

48/I99L. /v.L3"/ 0kKt" su. határoaatot
hatá]-yon kivií]. heLyea1.
pe]-e$'s: Dr.Henger Istvárr jegyaő
Hat4.r*_{ői ázon:ral

Ezt követően a jegyző táiékoztatja a képviselőtestliletet,
hogy az a/Lgg|. /I.23,/sz. ökItt. sZ. r'endelet rneg,semrnisitése
tr{'rgyában tekÍnteitel a törvónysórtés tényérerend"}et for*
alkotnÍ.
Á testület a törvényességi ósurevótelt elf og,adia, ós

raáJáben rend"e]-etet ke11

egyhangu
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nyí]-t É%alazá"ssal a* a1ábbi r'ende]-otet a]-kotte.
/199}l /J{Ij 3.. / ökK;b. .g?. resde}qt l
A Kópvisblőtestíi]-et an 1991. Január 30.-áJ}
megtartott tilésón hozott L/I99L. fI.23/sz.
ottltt . fiZ. rend.eletét me8senmís1t1, tekíntettel
arbra, hogy a hatályos jogszabályi e]-őíráso}rnrak
roegfe].elően a szocíálpo]-Ítíkaíbizottsr{g he_
tóságí Jogkörrel nem r'uházha*ő fe]-, nível
a rend"eletben foglalt jogkör a iewzőt 1lleti
meg. Eyre va1ó tekintettel a a hatáskör e]'vonás ti]-aIma érvónyesii]- az áttamígezgatási e]'j árás szabályainak megfelelően.
Á rende}et megsemmisítésea tö::vénysértes
5

,

idopont j ától kezd'ődően hatáIyogu}.
lgfu.}égi Dr. I{enger István jegyző

t{a&rírid6l azonnal

Egyéb b,ozzáEzólág nern

volt a

polg"árnTegter au ti}tígt

berekesztette.
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