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Közsési tinkorrnányzat KépviselőtestüIete
8ao4 Úrkút Rákóczi ut 45. Tel:. 3
Szám: 3_4/L994.

JEGYZőKöN-Yv
Késziilt: űrkút Község ijnkormányzata Képv.ise1őtesüiletének 1994.
március &án 15.oo órakor megtartott rendkivüli ülésérol-.

Az ülés helye: Községháza, tanácsterem,
Je1en voltak:

Pfaff Zso1t

polgármester

Dr. D6czy Marianna,
Fuith LászLő
Keller József
Tróberné K1ein Beáta
Zsebeh.ázy Károly
TáVoI maradtak:
Fehér József, Sárkánv Pálné, Rieger Tibor, Tenk G5rula,

képviselők.
Tanácskozási joggaI részt vett:

Vértes Miklós Jegyző
onódy Rafae1 l'szDP képviselő

Pfaff Zsolt: Polgármester köszönti a képviselőket és a meghivottakat. Meeállapit.ja' hogy az ülés határozatképes, mivel a testiileti
tagokból 6 jelen varr.
Mepnyit.ia az ülést, és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó
alap.ián.

Napirendi pontok: L./ Az a.ikai Maryar Imre Kórház 1995. évi gépmüszer beszerzéséreirányuló céltámogatásban való részvételmegtárpyaIása.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
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-2A képviseIőtestii]-et a napirendÍ pontokat határozathozatal
zésévelelfogadta.
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Pfaff Zsolt: Javasolja, hory a veryes üpyeket tárprralja először

a

képviselőtestület, mivel ennek keretében kerülne sor a község falugazdászának bemutatko zásár a.

A képviselőtestület a javaslatot l:atározathozatal mellőzésével
elfogadta.

1./ Veryes
a.

Pf

/

iipCrek

FaLueazdász bemutatkozása

Zsott: Felkéri téber Attilát' hogy röviden mutatkozzott be,

és ismertesse a falugazda_}lLáIőzat

miiködésének lényegét.

Léber Attila: Köszönti a képviselőtestületi' tagokat. Elmondja,hogy
}íárkón é1 fe1eségéve1'és_:kétryermekével. 199o-ben végzett a KesztheIyi Agrártudományi Eryetemen, ahol két diplomát is szerzett.
Fő szakterületének a növényvédelmet tekinti. Hetente ery fogadónapot szeretne tartarri' csütörtöki napon 8-1o-ig. Valamint szeretne egl gazdagyülésen bemutatkozri a község érdeklődő államoolgá_
rainak. Ennek időpontjául március 22-én 17.oo órát javasolja.
A képv telőtestület Léber Attila javasIatát határozathozatal mellőzésével elfogadta.

Pfaff Zsolt! A község Iakosai

nevében jó munkát kiván

a falu-

gazdásznak.
b.

/ Eoeászati

röntgen-berendezés beszerzése

Pfaff Zso1t: Akárcsak az eImúlt években, az idén is van lehetőség
céltámogatás benyű.'itására. A község fogorvosa részéről érkezett
igénv arra' hogi' egY hel-yi fogászatj- röntgen berendezés megvásárlásával nem kellene Ajkára ki.ildeníe a pácienseit. Javasolja a
céltámogatás uenytí.jtását, anivel megteremthetnénk a következő
képviseIőtestületnek a lehetőséget.
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-3A Képviselőtestület a javasIatot megvitatta és hat i-gen szavazat_
tal' tartózkodás és ellenszavazat néIküI, eryhangular meghozta a
következő határozatokat :

34 /

L99q.

/ttt.8. / öl*t.

szárnű határozataz

Az úrkútközségi önkormányzat Képviselőtestülete
egretért a fogorvosí röntgen erység céltámogatássaI rnegrralósuló 1.5oo ezer forint összköltsésü
önkormán-yzati beruházássaL.
A képvise1őtestiiIet saját forrásként 9oo ezeT
forintot, a Beruházásí adatlap szerinti ütemezésben,
az éves költségvetési rendeleteibenbiztosit.ia.
Felelős: Pfaff Zso1t polgánnester
Vértes l.tiklós |egző
Határidő: folyarnatos

35./ Lgga. / rrt.8./ öl<Kt. szánli' határozatz
Az űrkűt közséeí tjrrkormányzab'a-fogorvosi röntgen
erység megrrásárIása esetén a- erység üzemeltetési
többletkö].tségeít vá11a_1 j a.
Felelős: Pfaff Zsolt poIgármester

Határidő: Folyamatos

c,r/

uarcius 15-Í i.innepség

Pfaff Zsolt: Kérdezi a képviselőktő!, hogr lenen-e nárcius
.

15-én

községi szintü megemlékezés?
A képviselőtestüIet a kérdéstnegvÍtatta, és nem tart.ia sziikségesnek
községí szintii megemJ-ékezéstartását.
A Hauser ta.ios Áttalanos Iskola szeivezésébenlesz emlékmüsor, amin
a község áIlampolgáraí részt vehetnek.
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d./Kultúrház bérIésepártok számára

Pfaff Zsolt: Tájékoztat.ia a Képviselőtestületet, hory a kúltűrház jelenlegi üzemeltetőiveI megállapodottabban, hogr a kúltúrházkistennét a váIasztási grü1ést tartó pártbk erységesen 1.5oo,- Ft-ért vehetik igénvbe.
Ez nem bérleti dij, hanern a helység fiitését'takaritását, világitását
fedezi.
A Képviselőtestiilet a tájékoztatást határozathozatal mellőzésével elfogadta.

",r/r"l"rottr,elYzet

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hory a térségiinkben
kiírt telefonhálózat-fejlesztési koncessziót az a társulás nyerte, ameIyben kiizségiink is szerepel, iry senmi akadálya anutak. hopy megkezdődjön a
konkrét munka. 1994. március 1&án Lesz k?Szgrulés, amin vaIószinüleg a
munkálatok ütemezéséről is sző Lesz.
A Képviselőtestiilet a tájékoztatást határozathozatal meIlőzésével elfogadta.

2./Napirendi pont'
Az

Ajkai tíagrar rrnre Kórház 1995. évi gép-müszer berendezésére irányuló

céltámogatásábarr

való részvéteImegtárrryalása.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a

Magrar rmre Kórház kérelmét,amelyberl az ídénbenyú.itandó céltámogatások mellé kérí, hopy az önkormányzat hLozzon határozatot arról,hory 1995-ben is biztosj-tja hozzá.iárulását.

Fuith tászló: Nem ért eryet a javaslattal. 1995-ben már u.l képviselőtestü1et Lesz. Most nem célszerü elkötelezettséeet vállalni a következő
időszakra.
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-5Pfaff Zsolt: Szerinte a képviselőtestület elvi döntést hozhatrra a hozzájárulásról, amely a következő testüIetet még nem kötelezrté, viszont a
lehetősée rnég fennáIlna.
Emlékezteti a Képviselőtestületet, hop5r a tornacsarnok negvalósitására
fe].vendő hitel]-el még nap5robb el-kötelezettséget vállalt a következő

testiilet

számára.

Fuith László: A tornacsarnok megvalósitása fontos községi érdek, amelyre
nagv sziikség van.

A polgármester a kérdéstszavazásra bocsátotta.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás meIlett /
Zsolt/, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatotz

36/1994./ttt.g./ ötrt.

Pfaff

számu határozat:

Urkút közsée Képviselőtestülete nern vállaI elkötelezettséget az Ajkai lt{aryar Imre Kórház 1995. évi gép-müszer
beszerzéséreirán1ru1ó céltámogatásbarr val.ó részvétel
során az 1995. évíhozzájárulás meghatározásával.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: 1994. március 31Az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban további képviselői észrevétel inditvánv nem volt.
A polgármester az ü1ést 16 óra 45 .perckor bezárta.
K..m.f.
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