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t}rkut község önkormányzatÍ Képvíselőtesttiletének
L992. febr*iár 17.-én d^u. }7.o0 őraj" kezd'ettel meg-

tartott üléséről.

Lz ü].és helye z Község}l,áza tanácskozó tetrge.
Je1en vo].tak:

Pfaff Zso1t

po3"g,rírmester,

Dr.Dóczy }o{a::iann,
Fehér József,
-bul-tn

laszro,

-rra

IÍerber E3.emérn

Rieger ?Íbor'
SarKaÍly yalne,
.

2

q.

,i

,

Senk Gyula,
Tróbertné xlein Beáta,
Zsebeházy Káro1y képvÍselők.

tanácskozá.si jogga1 részt vettl Dr'Henger fstvrán jegyző
ÍeíertrrayerMárton FKgP képv.

Reísinger ]"'ajos KDIiT? képv.
0nódy Raffael MszDp képv.

Pfaff Zsolt polgármester köszönti a Képv1selőtestület tagjait'
és a meghívottakat.

MegálJ.apÍtja, hogy az ü1és határozatképes, mive1 a képviselőtestiÍleti tagok :rrínd je1en vannak, ezután negnyit ja az itlést
és israerteti a napirendi pontokat e rneghívó a1apjrín.

Ezt kijvetően a poJ-grínnester az alábbi napirendi pontok
megvitatását kéría testiilettőI,. a meghj-vóban rög*itetteknek
megf e3_eÍően"

..-

2
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1./

Beszáno1ó az 1991. év! költségvetés

végrehe j tásáról.
E1őad"ó: Ffaff Zso]-t poJ-gárwester

Dr.Henger István jegyző

2./

1./ Nap1rendi pont

Vegyes ' tígyek.
a/ KöaségÍ sportcsarnok megépÍtésének
1ehetősége.
b/ Községi kábel tv rendsze:: tulejdonjogának
rendezése.
c,/ I€káscélu t;{mogatásÍ kérelmek elbírálása.
a/ Ártarános rskola alapÍtvrínyának megbeszélése

megtárgyelása.

páe.{Lug-gtL Tájékoztatje & képvise}őtestÍí].etet,hogy az
önkorrnrinyzat 1991. évíkö3.tségvetése az elfogadott hatályos
rendelet értelmébenr*egvalósu]-t. Á rende].e*ben előirt fe].adatokat az snkormányaat nraradéktalanul telJesítette, ennek ffiegfelelően a gazdálkodás eredményeképpen pénzmaradvány is pru-

tatkoaik.
A kópviselőtestület az eJ.őterjesztett írásos anyaghoz észrevétej-t nem ftiz1 mive3- a pénziigyíe]"].enőrző bizo*tság megvízsgá}ta.
Her]oer s}egrérl Köszönetét fejezí kí a pénziigyi vezető le]-kíismeretes munkájáért.
Á képvÍselőtesttilet nyÍ}t, egyhan5a szavezássel 10 igen
szavazattal ez alábbi rende]"etet alkotta mes.

L/I992. /ÍT.I7./ ökKtl SZ. rendelet:
A képvíselőtestület i]rkut község 1991. évÍ
költségvetésí beszámolóját & kií]_ijn iven
szerkesztett rend'elet érte]-mében e].fogad ja"
Á rende]-etet 15 napíg a jegyző kihÍrdetés
célJábó1 a Polgárrrresterí Hívatal hírdetőtáb-

láj8n kiffugeszti.

Fe]-elős: }r.ÍIeng,er István je&sző
Határídő; L992. február 18.

Vegves _tígvek.

a/ a munkaterv rnddosítása.

?faff

Zso]i

'

; TsnertetÍ a testülettel,

hogy aZ 1991. de-

fe}el

a kö3-tsé5,vetósí törvényben foglalt előirásolmak, mive} ez L992.évÍ
köItség'vetósi rend"eletet 1992. február 28.-íg raeg kelI a]_kotní. Erre való tekintette}. javesolja, hogy a februárra
tervezett napirendí pont megvítatáea cserélődjön föj" a
cember 9.-én elfogad.ott nrunkaterv nen

meg

,tr.

mrír''cíusinapír'enclá pontta1.

Á képvise]'őtestííleta szóbe}í e3.6terjesztést elfogadta'
és nyí1t, egyhangu szavazássa]. meghozte az alábbi ltatá*
rozatot.
4
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A képvise].őtesttilet & Polg,rármegter'i ilívatal
tevékenységérőlszól6 tájókoztatást 3992.
helyette
::aár'cÍus hónapban tárgyaIJa E€€r
februás hónapban e% L992. évíköltségvetés
megvÍtatását tiizte napirendÍe.
Ig1.eJ.ős' , i Pfaíf Zso]-t polgrírmester
Hatri:idő

b

/

:

f o3-yaraatos

YJózséaÍ- spor'tcsarnok

építése.

Á testiileti íilésekentöbb alkalommal szób*
ker'iilt, hogy célszerü 1enne sportcsarnokot ]-étesíteníés
a janurír 13._án nregtartott íilésenkonkrót fe]_adat kerü]"t
megál}apitásra & polgármesternek és & "miJszaki vozetőnek,
hogy nregfele].ő javaslatot terjesszenek a testtílet e]"é.
Á po1"g&m:ester e3.mondje továbbá, hogy a ?etőfi Szinház
., épülettel kapcsolatban csak akkor tud nyílat& voIt mozí
kozni, lra rrregfele}ő d"ísz}ettrírolói *ud.nak a részér'ebiz_
tosítani e veszpréraí voli orosz J-aktangáb&n.
y
Eshryíg!._-Iq-!]tá}]j" i,{Ínt müszakí ezet ő több a lternetívát
ter'jesat a képvÍselőtestület elé a spor"tcsarnok megvaló*

|faf$

Zgo]-}.:

sulásí he3"yének vonatkozásában.

-4
szek az alábbíak:
- & sportpálya he}-yén
- a Hősök utja melletti teriilet, amely régíbrínyászati

teríilet
- a tenísz pálya ter'íi1et*, a }.-{angán étterem rae]"].ett
isko]-a ud'var kibővítése' amely belteriileti határmódosÍtással járna, ílletve föld.területet ke]_lene átvenni
a tulajdonostól.
JavasJ.ata &Zs hog'y a beruházásra tanulnánytervet kellene kídolgoztatni, amely}rez segítsé5etnyujt' és ezi követné a vég_
1eges terv elkészitése.
ígazgató javasolja, hogy a teniszpáJ-ya,
vagy ez Ískola melleti ter'ület legyen fe]-használva, míveL
eaeken a teriileteken a beruházásíhoz sziiksé5es köamüvek,
Á-aám_r'áFzrő: Isko].a

fütés rend"elkezésre á]-1.
Pfaff Zsolt: Áz elhangzott javaslatok fígyelembevé*elével
szavazásya tegzj. fe]. az e}}rangzott a]-ternatívákat.
Á képviselőtestii1et nyíLtn egyhansu szevazással meghozta
az alábbi határ'ozatot.
va]"arnínt &

5/L992. /ÍÍ..L7. / r:tKt. sZ. határ'ozat:

Á képvise]"őtestiilet a teníszpálya hety'é{
tar'tja aJ.kalmasnak tornacsarnok -épitésre,

és egyu*tal. fe]-kérik a miiszaki vezetőto
b.ogy a beruházási tanulmányterv elkészitése

céljából járjon el.
Fe]..elős: }faf f Zsolt polgármester

Í{a!ríridő: 1992. már'cÍus 15.

Á polgárroester tájékoztatJa & testiiletet erról, hogy az
e]"nnult év folyamián több alka].ommal kisérlet tör'tént a
Idangán vendég3.ő megvásárlása tárgyáben' de & jelenleg,i
kezelő a Bakony Gaszt Vend.égl"át{5 vállal_at jogszabály
tÍltásra hívatkoava & kére].nret e].utasitotta, és er:re
va1ó tekÍntettej. cé1szerü lenne ísnételtenfelülvizsgálni
annak Iehetőségét, hogy az önkormií.nyzat nregvrísrír'oj"ná a
}'{angán

éttermet.

E

Á képvÍse]"őtestiíj.etag előter'jesztést elfogdtan és nyilt
egyhangu szavazással rrneghozta az aIábbi hati{roaatot.
6/a992. /ÍÍ..!?"/ötxt: 37. határazatl
Á képvÍselőtestület fe].kőrí a jeggzőt,
hog}r a 3akony Gaszt Yá]-lalatnál jrírjon
e]- abbó3 a célbó]., hogy az 1JrkutÍ Onkorroár:yzat a i','{angán vend"églőt nreg kiveínja
vásár'olni, és a tájékozódás ered"mónyór'ől
a sor'on következő ülésen a testületet táékoztassa .
Fe]-e}ősi Dr.I{enger' István jegyző
liatár'íd6_ l L992. februá.r 24.
j

Ü/ rskoIaÍ aIepítv;ány létre}rozása.

?$aff Z,so1t: Bevezetőjében ismer'tetJ- az a3.apítvríny rószJ-etes célját, arae1y az előzetesen negkiÍ}d'ött ir'ásos anyagge3.
megeg3ező. Fe].kéri Áarim L6sz1ó iskolai5azgatót, hogy &z

elapítvány létrehozásár'ől *djon szdbe]-Í tájékoztatótÁ*tím l,ds-z}ó.: Elmond"ja, hogy aa a3.apitvány egyik fő cé}kitiizége Ürkut község és az isko].a történek kÍmunkálása lenne.
Á törtónet né*ret és mag3'ar nyelven jeLenne me&. Továbbí
cé} még a Jó képessógií és r-ászoruIó g3'erekek tanulrgiínyrÍnait
elősegitése, valamínt a spor"tél_et fejlesztése.
*sebeházy Károly: Je1enleg,Í ülésen nem támo6atja az al-apítvríny
lótr"ehozásÍ javaslatot, és vé].eménye szerint eélszerti lenne
a költségvetés elfogad.ása után vÍssz*térni az alapitvány tevésre.

Íeíer.meayer igísrÍon:ElmonÖja & testületnek, ho8y l]rkut közsé8
törtónek megírásrán d"o}gozik,'és egy pályáza.toi munkál ki'
eraeJ-y a Báden-$iirttemberg tar'tományba keriilne továbbításra
pá1yáza'i;í cé1bő1.
I{erbeF E]-emér:: I{emes

célnak tar'tja az a!-apÍtvány alap ítását'

de véleményeszerínt le mind"errképpen a kö3_tségvetés e].készitése
ut;ín ke,ll elvégezn1.

ru

Á képvíse].őtestü1et határozathozata]. me1lőzéséve]az alapitvány tevés időpontját elnapoIja későbbí
ídőpontra, míkoy a rende].etileg elfogadott költségvetés
rendelkezésre á11.
.

aA

&/ Kőzségi kábe]. tv. háaőzat átvéte].e.
?safs-'&sol3: ísmer*etía testií].ettel, hogy ígazság,üsyí
szekór'tő bevonásával a nre5ve1_ósult kábe]. tv hálózat át-

vizsgálásra ker'iili.
Á saakvéleménybképvíselőtesttíletÍtagok eJ"őzetesen megkapták, és kór'i e tesi;ii]"etet, ho&y ennek figyelembevételé_

vel hatőgozzon.

zse"b_ehéag-éÍfu;E'iVéler:rényeszerínt csak akkor' lehet átvennÍ a kábeI iv.-t, ha a kÍvite1ez6 a szakvéleményben

kifogásol-t engedélyeket sajái kiÍ}tségénbeszerzÍ.
A képvise]-őtestület ezt követően nyÍIt egyhangu' szavazássa].
meghozta az e]-ábbí határozatot.
/TT.a7./ c*lit. s.B. határozat:
Á képvíse]"őtestlilet tjnkor.miínyzatítuLajdonba
vesaí a községí kábel tv. háLózatot' a beru-

háző magánszemélyektől' azzaL a Íel*ételleln
hogy & kÍvitelező saját költségdr'e & szakvéIeménybenrt5gzített engedélyezési ?rf'ányosságokat BótoJ.J*.
pe}cJő€i Pfeff Zso1t polgrí.rmester'
lr.I{engen rstvá jegyző
its-lifoíÉára992. nrájus 3a.

e/ LakáscéIu támogatási kérelnek e]"bírá]-ása.
Pjeg'{*gs9}jt Íájékoztatja a testltletet, hogy 8 kére]-em
érkezett a Po1grí.r.rrresteríl{ív*talba abból a célból, hogy
a meg,emeli kamatozásu kö]-csönösszegek táxrogatását a
képvíselőtestli]-et a he]"yí támog,atásyől szóLó renüelet
érte]-mében elbírál ja.

Á képvíse]_őtestület ezt követően e konkrót
e]-bírá]_ására téy át.

kér'e]-nrek
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meghozta

&z a1ábbi határozatokat.

8/!992. /TT.L7./ ot<lct. S?,. határozat:
Kocsó Zoltán és felesége ljrkut' Petőfi
lJ. ]-0. száxi alatii lakósok haví 1.100.-Ft
kamattámogatásba részesii]- 1992. január 1.-tó]..
Á támogatás összegét az önkorgrányzat utalja át,
az íl].etékespénzíntézetj*vára havonta.
A támogetás ídőtartama 1992. december 33-*í5
te.r"jed".

Fe].e].ás-: Dr'Henger

Istváx jegyző

Határ'id.ő: 7992. nárcíw 15.

9/I9g2./ TI.L7./ otrt. sZ. határozatz
?orkoláb Imre és fe3.esége llrkut, Iríájus 1. tér
L2. sZ. a]-atti ]-ekósok havi 2'oo0.-Ft karnattámogatásba részesiil L992. január 1.-tő1.
A támogatás összegéi az önkorraányzat uta3.ja át,
az í}letékespénzíntézetjavára havonta.
A trímogatás j.dőtartama a992. decerrrber 31.-Íg
terjed.

l

Dr.Henger rstviín ie&yző
HatárÍáő: L992. nárcius 15.
F'ele].ős

LaÍz992. /IT..L7.t OkKt. #Z: heléIqze-tj
licsauer lász]-ó Ésfe].esége Urkut, Béke u. 27.
S3r a]-attí Iakósok havi 500.-3t kamatiámog&tásba részesiílz99?' január' ]-.-tő1.
Á tr{roogetás összegét az ijnkorrarínyzat utalja át,
&z ílletékespénzintézetjaviára havonta.
Á támogatás időtartama z992. d"ecember 31.-Íg
terJed.
Fe]-elés: Dr.Henger Istvián jegyző
liatár'Ídő: L992. márcíus L5.

I
IL/Lggz. /TÍ.!7./ Ötxt . rlZ. határozat:
}leíter, Vence]" és feLesége Iírkut, Ir{ester u. ?4.sg.

G-..-!

a]"attí ].ekósotrt havi,900. -Ft kemattá:rrogatásba
részesül 1992. januá:: ]..-iőI o
Á trímogetás összegét az ijnkornrrínyaat utalja át,
a% ílletékespénzintézetjavr{"ra havonta.
Á tárirogatás id'őtartama L992.
'i;er j ed".

8e39.lég.r Dr'Henger
I{atr{rid.ő-:-

d.ecember'

3]-.-i6

rstván jegyző

1992. március 15.

r2,1lPz?--il'r. u. / 0ks3'' jsz. határ:ozatj
Jován Jőzsef és felesége lJrkut, Honvéd Ll. 6.s7.
alatti ]-akósok haví 1.100.-F* kamattr{mogatásba
régzesiil 1992. január' 1.-től.
á támogatás iÍsszegétaz önkormányaat uta1ja át,
az í].letékespénzíntézetjavríra havonta.
Á támogatás id'őtartama L992. december' 31.-Íg
terjed".

:

Ir.i{enger' rstván aewző
}Iatáríüől 1992. már'cius 15.
Fe,l.elő$l

lj/a992. /ÍT.L7. / ötcrt .SZl határozat:
]ieller József és felesége i]rkut, llősök u. 25.S%.
s]-attí ].akósok haví 70o.-Ft karnat'i;rínogaiásba
részesül L992. janr*ár ]-.-tőJ".
Á irímogatás összegét az önkorrnr{nyzat utal"ja ái,
az i]-3.etékes pénzíntézetjavríra }tavonta'
Á támogatás íd.őtertama z992. Öecember 31.-Í8
terjed.
Fele].ős.: Byr lIenger rstván iegsző
Hgtári{ő: 1992. nrárcius 15.

9

L4/L99?. /tT.L7. /' -ok&*t. sra. ha3jíroug! :
$emes Gábor' és feleség,e Urkut, E'ózs* lf,. ]-3. SZc
a]-a*tí lakósok haví 1.400. -Ft kamattá:rrrogatásba
'"rószesüJ.
L992. január' 1.-tő1Á támogatás összegéi az iinkory*á::yzat uielja áT,
&?, ílletékespénzíntézetjevára havonta.
Á támogatás Ídőtertame ]-992. d'ecer*ber' 3]-.-i8
*erjed.
Fele}ís: }r.Iíenger rstv;ín jessző
I{a*á::iü.{i L992. rnárcÍus zi.
15,/19rq2,. ,1I1.17.

{ oirK.t. sz'

heiÍtrgza*

r

Tldikő l]rkut, idájus ]-" tér"' 3-2- s3.
alattí ]_akós havÍ 2.000._}'t kanrattánrogatásba
részesül z992. január 1.-től'
;t tánrogatás összegét az önkgrrrrányzat utalja át,
az ílletékespénzíntézetjaváre havonta"
Tr'óbe::t

:L tánrogatás

Ídőtartame L992. dece*rber 3]_.-i&

ter'jed..
F.e]-e}ősj tr'.Henger rstván jegyző

HPtar'ídő.i L992. márcíus L5.

IlP.i{engsr I$tyeín.: rsmer'tetí a tesii'i]"ettel, hogy az önkormányzat
a megemelt kamatoaásu kölcsönösszegek vonatkozásáben az ál]"amí
trfunog*tást mőg nerir kapta megn d"e az e]-őzetesen kÍedott Írásbeli
anyag us| rende]-kezík, }:osy & íennálj.ó kölcsöntjnként 5.0Ü0.-pt
á].lergÍ trírirogatást kap ez önkormá::yaat-

3faff Zgo}t: Ísmer'tetÍe testii]'ette]'r

hogy 9

fő ad"ott

be

kére]_met lakásvásárlás, épitésés bővités céljából.
Á kére].mezők e3.őedták, kér'eirnükben rögzítettók' v*lemennyíen
a rende]-etben foglalt előíráso}gralr megfe3.elnek és csatoltálr

a

ké::eIem e]-biráj-ásához sziíkségesirato}rat.

Á hivatal a rendelkezésre á11ó épitósí engedélyek' í]-letve

szeyződések alapján e kére].ntiket megvízsgá3"ta és ennek m€g_
fele]-ően a po].grírmester,kér'ía testiiletet, hogy a kórelnrezők
részóre ha*ározat1laE d'öntsön e támogatrís odaité}éséről'
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Á képvíse}őtestiilet titkos szavaző,-ssa]- egyhangulag az
alábbí hetározatokat hozta meg.
L+/a992. /ÍT..L7. / ötcNt" sZ. hatrározat:

+l

Czékps rsfuán és }Ieje r'ószér*e a képvíselőtesiiilet

-Ft Ialcásvásárlásí kölcsön f olyósitását
rendeli sI, amelynek visszafÍzetésiidőtartama ]-0 év.
].00.0oO.

az edósok kamat és köItségnentesen

j5 kölcsönösszeget
kepj ák.

Á kölcsön fol"yósitásának a feltételeítaszeraőd.ésben
ke].l szabáJ.yoz,n\ 9z tIrkut Ár'ok u. 8. sz.a]-atti ad'ósokkal.
sulp}ős i' Dr'.Henger István jegyző
Hatrír'ídő: L99?. márcíus 31.
751Jj32. /Tr.3-?

,Lj) I:

s?

hatá::ozat:

Teiermayer Csaba és I'{eje részérea képvíselőtestiílet
80.0o0.-Ft lakásvásárlási kö]"csön folyósíiását
rend"eli e3. Ürkut, }ignvéd u. ]-5. SZ. alatti lakósok
javá:ra. Á kslcsönösszeg visszafizetésének időtar*ame
8 év. Á kijlcsijn kamat és költsógmentes.
A kölcsiin folyósításrínalc feltételeíta szerződ.ésben

kel1 szabályozni.

Felg}És:Dr.Henger István jegyző
He.$á,píd..ő:

L992" már'cíus 31.

rÉlip9es 'rJ.}7./- .*_gP.. b.atérggg-li
Reínitz Ferencné Ürkut, I''Iájus 1. i;ér 4. SZ,
a]-attí lakds részérea képviselőtesület ]-akásbővítés
céljából J.20.oCIO.- Ft kaurai ós kii]_tségrnentes kölcsön-

összeg fo].yósítását yend.elÍ e1; amelynek vissaafizetósí

Íáőtar'targa z2 év.
Á kö1csön ío3-yósításának fe1téte].eíta szerződósben

kelI szabályoznL.

Fele].ősi D3.Henger rstviín jegyző
Határ'Íd"ői a992. márcítg 3]..
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/r, I.17./ Okl{t, S?,. hgtáronat:

Íróbert ottó és $eje 1Jrkut, Kossuth li. 1. S%. a]-atti
]-akósok rószére a képvisej.őtestiílet }akásépítós
oéljából 120.o0o.-Ft kamat, ktiltségmantes kölcsijnösszeg fo].yósitáeát rendeli €1, amel"ynek vísea*fízetési íd'őtartarrra L2 óv.
Á kölcsijn folyósításának feltételeit e szeraődésben

ke]-l szabályoznL.

{eLe]-ősi Dr.IIenger' rstván jeg3aő
}ía3{g!.d".ő.: 1992. márcíus 31.

a8/I992, /TT.L?./ otcxtr sZ. határozatl
CsÍk }éter Átti]-a ós $eje Ür'kut' Gubíczahery Il. 5. S?:t
alattí lakósok rószé::e a képvÍselőtestí'iletlakásépítés
cé]"jábó]. 120.0oo.-Ft kamat és köt_tségmentes kölcsön_
össze5 folyó*ítását rend"elÍ €1, amelynek vísszefízetési Ídőtertama L2 év.
Á kölcsön folyósitásálakfe}téte].eit & szerzőó"ésben
ke].l szabályonni-.
3e].elépi Dr'.Henger Tstván Jegyző
IÍatárj-d"ő: L992. már'cíus 3L.
19/1993. /rÍr1?. ' $kKt. sz. határ'ozglt:
Berkes Ferenc és 3{eje Urkut' l'{ájus 1. tér L].. sZ.
a]-attí lakósok részéree képvíse3.őtesttí]_eti.akásépítés
céIjából 120.000.-Ft kamat és költségnentes kö].esönösszeg fo}yősítását rend.e].Í el, *melynek vísszafízetési ídőter'tama L2 év.

Á kölcsön folydsításá:rak fe1téte].eíta szeraőd"ésben
kel]. szabályozní.
}ble]-őF; Dr'Henger' István jegyző
Het-;í5'Íd"ő: 7992. márcíus 3!.
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2all992. /zT..L7./ ctcxtl SZ. határ'ozat:
Szőke ÁLpá:: ég Neje l]rkut, Il'lájus ].. tér 5. szá.rrr
a].atti ]-akósok r'észére* képviselőtestiílet 1ekás6pÍtés
cé3.jábót }2Ü.o0O.-Ft kernet és költségmentes kölcsiinösszeg foJ-yósitását rend'eli é1l eme]"ynek visszafizetésÍ
id.őtertama L2 év.

A kölcsön folyósiiásrínak feItételeíta szerződésben
kel]. szabáJ"yozn:^.

tr 1e].ős: Dr'.}lenger Tstvár: }egynő
}Íatr{*idéi1992. márcÍus 31.

z1,/1992. /_11*17./ QksL. .sa' ha!ár.oFat:
I,{ar"'czona Gábpr és ]{eje l"Irkut, Terustő u. 3. gzánr
alatti ].akósok részérea képviselőtestület lakásépités
cé1jából 1oo.000.-3t kemat és leöltségirrentes kölcsön-

összeg folyósitását rende].i €1r ameJ_ynek vásszafÍzetési íd"őtariama 10 év.
Á kölcsön foJ-yósÍtásán*k fe]-téte]-eít& szerződésben
ke].]- szebáLyozni.
Ee]elés.r Dr'.Henger István jegyző
$at4ri{ői a992. március 3]..

22/L992. lÍÍ..L7./ otxt. S? tratározet:
Somogri Béle és Neje Ilrkut, !{ősök u. 35. s%.
a].attí ]_akdsok r.ószóre a képvÍse3.őtegtület j.akásbővítés
cé].jábó1 BCI.0Üo.-ílt kagrat és k6]"tsóg:rrentes kőlcsönösszeg folyósítását rende3-i eln ame3-ynek visszaÍízetésí íd.őtar'tanra B óv.
Á kijIcsön fo1yósiiásának fe]"téte]-eít a szerződésben
kell szabályozní.
pele}ős: Dr"Henger rstvrín je&yző
Határ:lds: L99?. már'cíus 31.
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/ Zsófiapusztaí

vizháLózathoz történő h'ozzájárulás

3Íglg- g$_q!!;a Ismer,teti a képvÍ.selőtestülette]- annak a levélnek a 161,f,a1raát1 arnelyet a szentgálí Hunyadi &{gtsz. veze*ősége íntézettaz urkuti önkormányzathoz.
Á levélből kítiinik' hogy a termelőszövetkezet a zsófiapusrtai
lakások teljes körií vízvezetékhálózatát saját köli;ségén rriegépitette, amelynek a beruházása 1r8 millió 3't volt.
Á pol_gármeste:: riregenr3-iti a testületnek, hogy 1991.-ben beruházásí kölisóg haazájr{rulás címénmár az önkormányaat
300.000.-Ft-ot ad'ott át a beruházó terme}ősaővetkezetnek'
és a termelsszövetkezet te1jes befejezés után kéri feJ_mer'ült
beruházásí kö1tségeínek megtéritését,és egyuttal iízerreltetésT€r ílletve tuJ-ajdonba át kivrínja adni az önkormányzat rószére
& vj'zv eaetékhálózatot.
A képvise}őtestÍilet aZ e}őterjesztés alapján nyÍlt' egyban€u
szavazi6.ssa1 ez a1ábbí határozatot hozta lne$r
/L?92. J5T.?7 . LŰ,;kKt - - sz. Latáyo?a!l
Á képviselőtestÍi1et & Szentg.áli }íunyadi ltígtsz.22

től 1992. január 1.-i hatállyal átveszí a
zsófíapusztai vizyeze*ék'nálózatot, míve1 a
vízvezetékcsak az ott 18kó urkuti lakósok :lizellátását szolgálja.

Az önkormrínyzat berubázási hazzáj:írulás

j ogcirnén

45O,00o.-Ft-ot fizet meg ez átadó terme}őszöve'bkezetnek.
Á képvise]_őtestiilet fej-kéría polgármeetert és a
jegyzőt, hogy az ajkei T1Ziliti-nél jelentsék be e
vizvezetékhálóz*i tulajdonjog;á.nak a vá}tozását
és egyutta} kérjékfel a VIzI'{Li Vállal*toi, hogy
& vizórákat L99?. január 1.-t ktjvetően o}vassa le
és a mért fogyasztást a lakók felé közvet}en szánrLázza le.
Fe}elős: Pfaff Zsolt polgármester
ltat:lqta,ő: 1992. márcÍus 1.

1d.

g/ telekvásárlásÍ

kére1em

}"&_iíeng.er &ltván: Ismer'teti a
!{ánd'or és tíeje {Jrkutn ltákóczí

testii1ettel, hogy licsauer'

sziím aIetti lakósok
azon kérelmét,anelyben eLőad'ják' hog3' a lakóházukkal határ'os önkortr:ányzatí tulajdonban aévő a93/7.hr'sz.-u ?89 r*2
teriileiií ing*tlant nieg kivanják vásárolnÍ.
A testii]"et nyi1t, egyhans[ saavezássa]- meghozta gz alábbi

u. 2/A.

határozatot.

24/L992. /TÍ.L7 . / ottxt

. SZ.

határo zat

l

Á képvíselőtestület aZ Ürkut O93/L. hr]-sz.-u
289 n2 terii]"etü íngatlan vevőjéÍil kijelöJ_i
Licsauer Nríndor és feleségét.
Á vevők az ingat3"anér't 20 Ft/n2 ;írat tartoznak
xregfízetni. Ennek megfele}ően a vóte]"rár' 5.780.-3't
+ 1.o00.-F* bonyolitásÍ dij.
.FeleJős: Dr.HeRger István jegyző
Határídő

l

L992. már'cíus 15.

hy' 0rvosÍ míni labor'beszerzőse.

?faff- Zsolt: fájékoztatje & tostiiletet, hogy a kijr'zeti orvosi
rend"e1ő korszertisítése céIjából lehetősós ven ]-aborberendezés
vásár'Iására, amely ha he]-yben müköd"ik a betegekr:ek nem lrel1

nrínd'en vizsgálatéy* A.jkára utaznÍuk.

Á mÍni labor 6:-0.000.-Ft, és az a992. évíköJ_tsdgvetés terhére
lenne r:negvásár'o J-va .
Á képvíselőtestiilet ny1lt, egyhangu szavazással rí}eghaata &v
alábbÍ határozatot.

2511992. T{. 17. / 0kKt. s3. ha!áTozat :
A képviselőtestiiIet hoazájrárul ahhoa, hogy a
körzetí orvosí rendelő részére1 db labor berendezés ker{íIjön megvásár].ásra az L992. é'/i
kd3-tségvetés terhére 6J"0.o0o.-Ft vételárért.
pe}e1'ős.:

}faff

Zso]-t polgárvaester
Hatj{'r'í$ő-: 1992. márcíus }5.

1q
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L/ tlepv]-seJo]a

i.

I-eJve_íjes.
t

,

Herber, Elemér': kópvíse3"ő eralókegtette a p*]"grír'rrrestert és a
iegyzői arr&o hogy í'uti György urlcuti lakós & községben negvásáro]_hatta az elmult évben aat az íngatlant, amelyen jog,raőd'on gard*sági épiíleteketépiteit. Á vevő tudomása

ellenes

szerínt nem te*i e3-eget azon köteJ_ezettségének, }rogy az ingatlanon átlő fa3"uképet rontó létesítményeketeltakarítsao
és hel-yettiik ópítészetílegmegfelelő gazdaságí épületeket

épitsen.
Á képviselőtestillet a fe]_vetésse]- egyetértett, és nyi]"t
egyhangu szavazásse]- az a]"ábbi határ'ozatot hozia msg.
?6/L992. /ÍÍ.L7./ ok!{t, ÉZ.határogat:
Á képvÍselőtestület utasítje & jegyzőt,
hogy Kuti $yörgg Urku*' 3éke ll. 39. sZ.
alattí lakóst szdlÍtsa fe]- arre, hogy a
íl]-etve
szerződésben foglalt beépítésÍ,
bontási kötelezettségének iegyen e3_eget.
3e1e1ős: Dr'.Henger Tgtván iewaő
I{atáridő.: 1992. márcj_us ]-5.

P{.!íenaer Iglvg3lj elrncndja a kópvise1őtestü].etirek' hogy
Kutí György több alkaIomrna1 fo}ytatott megbeszélésta
mtíszalci iigyi::tézőve]-, akí részletesen tájékoztatta őt
arró}, hogy az épitósiíg3'íelőir'ások aa adott esetben

mít irnak elő.

j/ testÍileti hatáskörbe tartozó

dolgozó bérrenáezése.

Fulth Lász1ó: Á pénziígyiellenőrző bizottsá.e nevében ísrner'tótí a testü]"ettel azt a közleménYtl am&3_y r'endelkezi}c
arról, hogy az 1992. óvi köl_tségvetés 10 % béyatltrónratízmust
és 5 f, &ol-ogi autdmatízmust Ír elő. Tekintettel arra' lrogy
a polgárraes*er munkáltatója a képvÍselőtestíiletigy java-

solja

a3-apbór'ének ]-0 ío-os ertre1ését.

A képvÍse].őtesti'í1etaz e}őterjesztést elfogadta, és nyiLt
szavazássa]- 9 igen, J- tartózkodás /prarr Zsolt po1gr{rraester,/
mellett meghozta &?, glábbi határozatot'

F
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lsr.17" l ökKt'' suJ batáro.ua3 !
A képvíse]-őtestiíletPfaff Zso]"t polgármester bé::ét1992. január L._tő]_ 3.3CI0.-Ft-tel
eme1í mes hevont&. Ennek nnegfe3-e]-ően a polgrirmester havÍ a}apbére 36.300.-}'t-m mód"osuI
1992. január 1.-tő]-.
Fe}elÉs:Dr.fien5er István jegyző
27l].q92.-

ggfui5!}$- asonnal

tovább1 képvíse16íész:rovétel,índ.itvány ne@ vo].t
polgá::rnestg az ii1ést 22.aa órakor berekegztette.

így a

