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Kégaiilt : IJrkut község önkormrínyzatÍ Képv1selőtesttiletének
1991" junius 24.-én d.u. }7.00 óreí kezdettel me6-

tartott i.ilésérő1.

La tílés helye z ltözség}láza tanácskozó te:gne.

Jelen vo].tak: Pfaff Zso]-t polgeírmestero
- 

r , a,

-E'ener Jozger,
Fu*th I'ásnLó,
Herber Eleméro
$árkríny PáIné 

'fenk Gyula,
Trdbertné Klein Beáta,
Zsebeházy Károly képvíselők.

Íávol mared'tak: Dr.Dóczy },{aríann és Rieger Tibor képvÍselők.

lanácskozásí jogga1 részt vett: Dr.Heng,er Istviín ieg;yző
Onód"y Eaffael MsuDp
képvíse1ő
KucseÍ€ Ántal KDN3
képvíse1ő

Pfaff Zsolt polgá:mestor köszönti a KépvÍselőtestület
tagjaítn a meghivottakat és a ktÍzség érd'eklődő álIam-
polgárait.

Megá3-lapítja, hogy az i.Ílés hetározatképes, míveI a 10

képvíseLőtestiiletí tagbó1 8 Jelen van' ezután megnyít-
ja az Lilésto ós ismertet* a napí:rend'í pontokat a meg-

a ^ .,
11]-VO AIApJan.
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A testiilet a meghÍvóbano
rep}ő napÍrend"í pontokat
elf ogad.ta.

illetve &z előterjesztésben sue-
nyílt szavazással, egyhanguleg

1. / Na'pir.e{rd'j" po.st-: 1991. évi ki53-tségvetés végrehajtás{íva1
kapcsolatos felad"atok.

TÍa5f Zs.o}t: az urkutt ''IlÍeng,án'' Vend'églő megvásrírlásával
kapcsolatban tájékoztatja a testíiletet, hogy a Jegyző
saemélyesen e}járt a Bakony 0aszt Vál}alatnál a pályázat
megismétlésének ióőpontja tárgyában. Á vállalat illetókese
olyan ínforrnációt adott, hogy az uj árverés várható ídő-
pontja 1991' IV. negyed-évében lesz esed'ékes.
I{épviselőJ. hozzászólás a tájékoatatóhoz nerl. volt, Így &
pol5'rírmester az alábbi beje3-entégeket tette me& a testil-
letnek:

a/ A saennyvi.rtisatitó iránt benyujtott céltámogatás
móg nem realizálr5dotto és a Jelen3.egÍ szennyviztLaz-
tÍtó kapac1tás felmérésói cé]_szerií ]-enne oly nródon

megoldani, hogy a jövő hónaptól alkalroazásban lévő
mtíszakÍ veaető ksszit'ene szánritásoket s kapacitás
kÍhasználásról és ezen eredmény bÍr'tokában Iehetne
megbizni igazságíigyí szakért& híteles í:rf ortrrácÍó
beszerzésére.

Á képvígelőtes*tílet az előter'jesztett Javaslattal eryhan-
gulag egyetértett.

b/ L polgármester tájékoztatJa a képvÍ.selőtesttiletet,
}ro&y a.z ajkat Polgármeste]:í Í{Ívatel 1991. julius 1.-g"ő1

nenr vá11alja, hogy építéshatósági f elad"atokra, továbbá
miÍeza}ci e].lenőrÍ fe]"adatokra tó::itós ellenében munkaer'ót
blztosLt.

Ln ér"tesités kőzhenvóteldt követően a hívatal felvette a

kapcsolatot $míed't Istv€ín épitésszeJ-, akí ttjbb évtized.es
áIlarn1gazgatásÍ. gyekorlatta1 rend"e]"kezÍk, és havi 18.0o0' -Ft'
bruttó összegórt vá1la]-ta mínd" az építéshatósági, m1nt ped"ig

a mtiszaki e]-lenőr1 fe]-ad"atok elvógzését "
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.Lz ópítésa 1991. julíus 1.-vel lóp aLka1_mazásbao és építós-
hatdságí fe]_adatoket mÍnden héten ked.d.t napon telJesÍt az
ed.d1g b1alaku}t gyakorlatnak megfe]-elően. Á r*üszakÍ ellenőri
felad"atokat oly módon végaío bogy azok a folyamatban ]-évő

építésÍ rnunkálatokhoz Ígazod'nak.

g/tlenger rstJas: Jegyaő eIőterjesztí, hog,y a képvísel-őtestület
1991. február 6.-án megtartott tÍlésén határozatot hozott
arró}, hogy a tárgyév junÍ.usában értékelí a polgrírrrester
munkájáto és megfele!ő mínősítés esetén vissaamenőleges
hatá1Lye1 10 frog elapbér kífízetóriét ongedélyezi.
A képv1s előtestü}et az eJ.őterjesztésre, illetve ennek

elbirálására vitát nyított és megállapÍtást nyert, hogy

az ed.dígi Jegyzőronyvekben rögaÍtett polgá::nrester1 felaúa-
tok e]. lettek végezve u

Fzt követően a képvÍselőtestü]"et & Jegyző előterjesztéeére
ugy d"ijntötto bogy títkos szavazás soriín hatríroanak a po15á::*

mester 1o fras vísszemenő3_eges hatá]-yu a3.apbór kíf,ízetéséről.

Á képv1se]-őtesttilet tj-tkos szavazással 4 e]-utasÍtáesal' 3 igen
szavazattelo /'a 'pot5á:xíester nern vett r6szt & saavazásban/
meghozta az alább1 határozatot'

5V1991,. 4/{.' ?{. /_ CIk$}.. s3., hatjíro3at :

Á képvíselőtestiílet nem j{íTul lnozzá ahhoz,
hogy a polgrírmester résuór'e a 7/f993-./T.I.6"/
otxt. S%. határoaatban fogIalt 1991. Január 1'
től 1991. Junius 30.-Íg ter'jedő id.őre 10 fnos
aLapbér" kííaetés törtónjen, mínd'en hőnapot
f ígyeJ"embevéve.
Fe 1e3ős l Dr.Henger Istvá:: jegyző
Hatj{ríd",ő : ér.telemszeriien

Dr,.'Hp$gqr I.stv43 a testíi1et meghozott hetá"roaatával szemben

észrevé*elezí, ho&y &a nem egyéri;elmit és nincs összhangban

&z 1991. február 6._vel meghozott határozattal, mivel is
& polgárnres'rjer féléves muntrájána}r az értékelóse az elirangzot'c
és a magnetofonon rögzitett észr'evételek nem ne6atív rnÍnősitést

tar'islma znak.
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2./ I{Fp1rslndí pont,: Beérkezett lakáscélu trírrrogatásí k6r'e1mek
e]-bírálága "

PJafí .zgql,t-: polg,ármester előterjesutí a legutóbbi testületi
iilés óta beórkezeit megemelt lakáscélu kamatok mórséklése
trántí í&ényeket. Á képvíse16testÍ'Í1et nyilt egyhangu sz&va-
zással ez alábbi határ'oaatot hoata meg:

Á Képviselőtestiilet az a}ábbí ur'kuti lakosolr
részére bíztosít pénziigyi támogatást 1991.
julius }.-től december 31.-i8, havonta
Kocsó Zo]-tán ég Neje Urkut' 3etőfí lL. 10.su.
alattÍ ].akosok 500. -Ft '
szabó Jenő és Neje {"Irkut' R.ákóczi u. 45.s%.
alaiti lakosok 900,-Ft,
Rínkó Oszkrír' és Neje Ur'kut, Ilrd'ő u. 13'gz.
ala tti lakosok 1. 400. -I't.
3e1e1ss-: lr'Henger István jegyző
Hatérid"őj 1991. junius ]-.

Pfaf! Zs-olti polgármester előterjeszii, hogy }üovák ErvÍn
és Feleség,e iJrkuto }lester u. 3{lL, szám alatti lakosok
kérelraet terjesztettek e1ő abból a célból, hogr a megeme3-t

kamatozágu lakáscélu kölcsönökhöz az Onkormánynar a rende-
letben szabályzott támogatási yé,sziÍkre adJa rneg.

A képvise}ő'oestiílet nyíIt egyhangu szavazágsal az a]_ábbí
határ'ozatot hozte meg'

6a/L99L. /\ÍI.24./ otcltt. #Z. határozat:

Á képvíse].őtestület Novák ErvÍn és Felesége
ijr'kut, i',{ester u. L4/lr. szám alattí lakósok
karnattámogaiás íránt előterjesztett kérelméi;
elutasitja, tekintettel arren hogl a kérel-
mezők jöved.e3-mi és vagyonÍ víszon3raÍ alapján
nern j ogosultek,
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Á kérelmezők haví kölcsöntörlegztéeÍ összege
nem ér'i el az iÍsszjövedelmÍrk 15 fnát.
Fele16s : Dr.I{enger' István jegyző
Határidő: 1991. jun*us 1.

Ffaff. Ísol.t: előterjesztí, h.ogy Keszeíné Papp I''{agd"olna'

valamlnt Spr1ngmann Jrínos kérelmet nyujtoitek be a 3o1*

gá::rrresteri Hívatalhoz abból a eé}ből, hogy lakást kivánnak

vásárolni és ehhez aa önkormányzat vísszatóritend$, kemat*

mentes kölcsön fo]-yósj"tását edja rneg részükre. Egyhan5u}a6 az

alábbí határoaatot hozta a testlilet, nyilt snevazásgal-

6113991., /vI.zÍ'l ö_k5!' qz' ha.tjí*qpat l

AképviselőtesttíletKeszeinéPapp}'{agd"olna'
és SprÍngnrann János Urkut, Ády ll' 5' szám

alatt1 lakogok kére]-mét a kamatrlrentes kö]-cgön

folyósÍtása tárgyában e]-utsitJao tekíntettel
ar:r"ao hogy a kórelmerők a helyi támogatrisró]-

szóLó rend.elet előirásaínek nem feJ_elnek me&.

Fe}e]-ss.l Dr.Heng,er István laeyző
H*t.ápidí: 1991' ju3'íus 1'

3. NPp1rend*:_p,qpt: Á községÍ kábe1t6vé rend"szerről
táj ókoztató.

A ktÍlön megh1vóban megJelek'lt íáőpontra a vállalkozók a

képvÍseJ.ői íÍlésre nem jelentelt ffisso ezért a napÍ'rend'Í pont

elmarad..

Lz elhangaott nap1rendÍ pontokkal kapcsolatban továbbí kóp_

víse].őí észrevótel, ílletve indítvány nem volt így & pol-
gárnrester a testiiletí ii1ést berekesz*ette.
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