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Kós.ziil!: Urkut község Onkormá::yzati K$pviselőtestüIetének
L992. már'cÍus 16.-ág du. 17.00 órai kezdottel meg-

tar'tott ü]-éséről.

Az [ilés helye: Községháza tanácskoaó terme.

Jelen voltak: Pfaff Zso].t polgármester,
Dr.Dóczy Maríannn
tsehér József,

RiegerTibor,

ijarKany lal.ne,
*

aq

a

[róbertné ttlein Beáta,
Zsebeházy Káro1y képviselők.
távo1 marad'tak: }\rith T.,ászIó, Herber E1emér és Tenk GÍula
képvise1ők.

Tanácskozási joggal részt vett: Dr'.Henger rstv;ín jeggző
Szlics Péter I;IDF képv.
onódy Raffae1 }l1szDp képv.
Schmidt István mliszakÍ íá'gyLntéző
in'{o1nár Pál építészmérnök.

Pfaff Zsolt polgrírmester köszönti a I{5pvíselőtestiílet tagjait,
és a meghÍvottakat.

}íegállapitja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselőtestiileti tagokból 7 jelen van' ezután megnyítja az ülésüés 1smerteti a napírend"í pontokat a meghivó a1apján.
Ezt követően a polgárrnester az alábbí napír'endi pontok megvitatását kéría testülettől' a megbívóban r'ögzítettelcnek roegreJeJoen.
-n
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$apirendi pontok

Besztírnoló a Polgárr'resterí Í{ivata1 1991' óvi
tevékenységérő}.
Előed€i Dr'. tlenger István jew ző

3-.

/

2.

/ Tewes

ügyek.

1./ Napirend megtárgyalása.
Áz ír'ásban e}őzetesen r'regktÍ}d'tjtt táj ékoztatőt kiegésziti annyibano hogy az uj szárnvÍte1í törvény,
valamint az adóiigyÍ jogszabályok változása indokolttá tenné
azt, hogy a hívata]" jelenlegi 5 Íős létszeíma1 f őállásu
státusszal bővüljön. Á pénzüsyi lehetősóg a költségvetési

Dr, Her:ee-r_Jg!]/iíIii

renÖeletben eTre bíztositva lett.
Elmond"ja továbbá, hog,y a ?olgármesterí Hívata1, Ílletve a
aegyző 1992. évben ujabb hatásköröket kapott' így többek
közijtt L992. április 1.-től a rnunkanólklilÍekről va].ó első
foku gondoskodás, továbbá a sépjármüad.ó bevezetése jelentős

többletteherr'el

j Éír.

Zsebeházy $ároly.: Vélernényeszerint a megLévő létszánot még
tovább lehetne grunkával terhelní.

Pfaff Zso]..t.: A pénzíigrÍfeladatokat napra készen kell ellátni
és a létszánr bővítést ezen a ter'ületen kelI végrehajtariri,
annál ís Ínkább mivel 1 íő d"olgoző GYES-en ven és vár?:atóan
L992. április végótő] raunkába á11' és a he1;l611esítésér'ealka].-

mazott hatá=ozott munkaidejü sze::ződéssel rend"elkező d"olgozói
véglegesítenike11. Á véglegesitéssorán Íigyelen:be kell venni
azt, hogy a dolgozó el'légezte a számitógépkezelői tanfolyamot,
és csak pénziigyíteriileten végeznéraunkáját.
Á pplgár.raester ezt követően Íe]-kóri a jelenlév ő ígazgatásÍ
e1őadót, hogy ismertesse a szociá1ís bizottságí hatás}eörbe
tar'tozó üg3köröket.

R.einitz FqrgJ:cné: Elmondja a képviselőtestiíletneko hogy jelenleg
38 db eIbÍr,álásra váró rendkivíj1í szocÍálÍs segé3.y iránti kér'elem
van' majd név szerínt ismer*'beti a kérelmet benyujtó személyek

névsor'át.

3

!r.D-óczy }',tgriann; Á Szociálpo]_ítíkaíBízottság nevébono raínt
annak elnöke igéretet tesz a képviselőtestületnekn hogy a ji'vőben csak az igen rászorult szemé3-yeknelc fog * bízottság
enyagil VágY e5yéb tároo5atást folyósítani. A bízottság á1ta1
eddig alkalmazoii e1vek fe]-ií} leszne}g vizsgál_va.

Pfaff lsglt: t,tegkérüezí a képviselőtesttiletet, hogy & PolgáT-

mesterí lTivata1 rnunkájáva]-, valamínt az ehhez kapcsoi"ód"ó szocÍális iíryintézésse]_kínek van kérdóse.
Á képvise]"őiestü]-et r'ósaér'ő}- észrevéteJ.nem vglt és a testÍilet határ'ozaihozataI *rej"lőzésóvel az e]_hangzott beszámo]-ót
beleér'tve aZ irásos előterjesztést elfogad.ta.
jl napir,endí ponttal kapcsolatban további }cépvíselői észrevótej-o javaslat nem voIi ezt követően a polgármester áttórt
a 2./ napír'end.í pont nregtárgyalására.

2./

i,TapirendÍ pont nregt:írgya].ása
Vegyes ügyek.

.

'

a/ ?ornacsernok épj-tése.
Pfaff_ Zsolt: Tájékoztatja & képvíselőtestiiletet, hogy a legutóbbi ülés óta lépésektörténtek a }{angfu Vendéglő nregvásárlása tárgyában. A sajtóban ís megjelent, hogy a% ingatlan
vételára 1 mí1lió 870 ezer Ft-ra csökkent, és ennek megfelelően
a rendelkezésre á11ó pónzeszközbőL a 'rásár'lás a testíiletÍ hatá*
b'gzatnak aegfelelően megoId'ott. Jevasolja a tesiü}etnek, hogy
célszerü 1enne tárgyalási folytatní a jeleni-egi bér'lővel, ho&}'
a vend'églőt addíg az id.őpontíg miiköd-tetheti, amig a sportcsarnok elkésziiI, és nrínd"eai irásban kel1 rögzítení.
Á képvise1őtest üLe t }:atározathoza ta1 me]-1őzésével f e1hata1ÍrL&'?,za
a polgárnnestert, irog5 a bérlővel fo)-ytasson tárgyalástabből a
célból, hogy a tu1ajdonjog n€gszer'zését követően, a sportcsarnok
felépitéséigbérlőkéntüzemeltetheti a'.lendó81őt.
:l tárgyalás ereáményéről a polgármester' a soron köveiltező Í.Ílésen
beszámo1.
Á po)_gárnrester ezt követően átaa;a a szót }'1olnár Pá]- építészmérnökne}c és egyben felkéri, hogy aZ épÍtendő spor'tcsarnok javaso}t

tanulmánytervét ísmertegse.

A-

T

p-áli Több alter.natívát megvízsgá:t a sportcsar"nok fe1épitésecó13ábó1, d.e legjobb negoldás az, ha & jelenlegí i,{angarr Vendég1ő földezÍnti részénekteljes átalakitását figye1en:bevéve a tenisz pálya területén 24 rn-s fesztávolsággal előgyr{r'tott acé]-szerkezetből készülne el a létesítmény.
Áz előad.ó ezt követően az általa elkészitett alapra jz vázLatot nregr*utatja a testületí tagohrak, és ahhoz funkcionálisan
szóbeli kiegészitéstÍ'liz. Á gépószeti olda1 megvalósitása je1ent gondot, mi.ve1 raegf e3_e1ő fütőberendezésse]" a }ttar:g.án Vend.églő
nem rende]-kezik, és azéy* a bánya tulejdonában Lévő karántér
hasznositását kell a tervben bevenni.
Á szerkezei megvásárlása kb. l'! míllió Ft-ba keriilne he3"yszinrre szállitva áfával együtt. .á n1'-ers szíífiításokszerínt
a várhatő legpagasabb beker'iílésiköltsés kb. 60 millió Ft
}l{o},nsI

lenne.

E1mondja továbbá, hogy hason].ó nagyságu ós rendeltetósü épitmény
késztil Belatonkenesén, ame1y a taval-yi árekon 40 nri]-líó pt vo1t.

Felveti, hogy célszerü lenne a }''iangr{n Vendéglő
tetőterének megépitésétis tervbe venní, és ott vend"égek elhe_
lyez& ére szolgáló lakrészeket kíalakítaní.
i'Tagy gond, hogy a je3-enlegi lapostető r'osszu]" ven szj.get&3ve'

@

ós eaór't beázík.
sg}#fu'*Eiíli a tervezésnélfÍgyelerrrbe lesa véve, hogy a raeg,lévő
éprilet tetőtere átalakitásra keriÍl, de ezt nem szütcséges e jelenlegí ber'uházássa3. eJ.végeznio hanem amikor' a pénzügyíIehetőségek adottak.
Pfaff Zso1t: htegállapítja, hog3 további képviselőirészr'evétel,
índítvány nem vo1t, ri:ajd megkösztlní a tájékoztatást, és f elkérí

a tervezőt, hogy & részletes tanulnrányte:sret készítseeJ-.

b/ I€káscélu támogatásí kórelnrek elbirálása.
Pfa{_!'-_4so}ti 's}mondJa a testii]etnek, hogy ifj.Preszter Káro1y
Ur,kut-Zsófíapusztai lakósok kérelenrnel fordultak az önkormiányzathoz, abbóI a célból, hogy az nyujtson he]_yí tár,rogatást
8z 1Jrkut, 832. tul. lapszámu 485. hrsz.-u ]-akóház rrregvásár-lására. :L kéreLmező az adásvételi szer'ződ"éstn Ílleive jöved.eler':Ígazolásokat beösatolták és az íde vonatkozó rendslet órtelnrében támogatásra jogosu}tak, különijs figyelenr:nel arra' hogy
3 kiskoru slermekük VaÍ]r
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A képviselőtestület a?, ei_őterjesztést megvitatta, és títkos
szavazással J ígen, 2 nem szatlazatta1 nreghozta a7 alábbi
határozatot.
37/1992. /ÍIÍ.16"/ ot<i<t. SZ. határ'ozat:

A képvÍselőtestiíletifj.Preszter l{ároly és
Felesóge lJrkut-ZsófiapusztaÍ lakósok részére
an {Jrkut 832.tu1. lapsziímu 485-hrsz'-u Urkut,
Béke If . 3!. SZ. alatt található lakóház megvásárlására 120.oOC. -3t o azaz Egyszázhuszeze'r
for'int kanrat és költsógrnentes L2 év alatt
visszatérítendő hel-yÍ t:ímogatást folydgi1ását
nyujtja. Á haví tör'lesztőrészlet összege 840.-3t.
Á támogaiás részleteít ktilön szerződésben kell
t'ógzitení.

flelelős: Br.}Ienger Istv;*n jegyző
Haiáridő: 3992. április 15.

: Tájékoztatja a képviselőtestiileiet, hogylÍeíter
Yencel és Fe].esége Urkutn lillester U. 24. SZ. aj.attÍ lakósok
PÉaff. Zsoli

ísmételtkór"elmet nyujtottak be aa önlcormányaathaz, mivel
a ll-/l.992. /ÍT.LT . / oitxt. $Z. határ'ozat a1ap j án megá}-lapított
900.-Ft-os karnatt;ímogatásí hozzájárulás óta lényeges változás
á1lt be a pénzinténeti- kö]-csöni.ík vonatliozásában.
K6rik, hogy a képvíselőtestület a jelentős törlesztési r'ész
emelked'ése grÍatt kamattárnogatás összegét 900.-Ft-ról enre1je
fal

JV!a

Á testület nyi1t egyhangu szavazással neghozta az alábbi
határozatot.
38/1992. /í'T:.,LE.-1 ÜkI{t.. sa. határozat;

Á képvíselőtestülei e !a/L992. /TÍ.\7./ ottNt.s.Z.
hatáx'ozatái akként mód'osÍt ja, hogy a Heiter Yence]_
és Felesége ljr-kut, !$ester' u. 24. sz. elatti lakósok
részéreme$állapiioit 900. -Ft-os havÍ kargattrímogatás
összegét 1992.január' 1.-tő1 L992. december 31.-ig
havÍ 1.600.-Ft-ra növe]"i.
Fele},ős: Dr'.}íenger'' Istvií.:r jegyző
Határid"ő: 1992. nár'cius 3L.
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Pfaff-4so1t: Ismerteti a testülettel, hogy továbbí 4 esalád
nyujtott be kamattr{mogetás irántí kérelmet1 a,m€l;lgk közii]Csomaí Lász]-ó és Neje kérelme nem fe].el r,reg a rend'eletben
fog3.alt e]-őirásoknak, 3 db kér'elerr pedíg támogatásra java-

solt.
Á testiílet nyíltregyhangu szavazá.ssal

meghozta az alábbÍ

határazatokat.

39/E92. /ÍI!.l,6./ }EF!,. Fz. ha3*yl?t:
Á képvise]-őtestü1et Laczkovics János és Felesóge
{Jrkut, Kilencház u. 24. S%e a}atti lakósok részére
1992. január 1.-től a992. d'ecember 31.-ig havonta
2.o00.-pt, &z&z Kettőezer Ft kamattiígrogatás f o1yósitását engedélyezi.
Fe}l1.ős : nr.I{enger Istviín jegyző
ge_L*"l_ügr L992.

ápriJ.is

10

'

4a/L992. /IIT,trl"./ OkKt. sz.-!q!tryg3g1-

VeÍsz Jiínos 6s Felesége tJrkut, E*dő u. 5- sZ.
alattí Ialrósok rószér'e a képviselőtestü1et L992.
január'1.-től 1992. december 31.-ig havonta
1. 600. -Ft, azl.a egyezeriratszáz Ft kanrattrímogatás
f

olyósÍtását

enged

élyezi.

Fe-191ős: Dr'.Henger

Határ'ídő: L992.

rstván jegyző

áprílís ]-0.

4I/L992. /TT,T.16./ olcltt. SZ. határozatz
Á képvíse]-őtestület Farrag Áttíla és Feloége
Ürkuto Béke ll. 37. BZ. a3attí lakósok részére
L992. január 1.-tő1 1992. augusztus 31._ig
ha'lonta 700.-}tn &z&z }Iétszáa for'int kamattámogatás fo1yósitását engedélyezi.
Fs]"el.ős: Dr.I{enger

nattír'idő: L992.

rsiván jegyző

áprílís 10.
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42/L992. ÍIT,I.Lí,/ .o]r?ít.-.Fn - határ'oz?*j
A képvÍselőtestiilet Csonaí LászLó és Neje
I_Irkutn Spor't 1l. 8. Sü. a].attí lakósok kamat-

tárnogatás írántí kér*elraét elutesítja' mive]- a
kérelmező az önkoymányzatt rende]-etben foglalt
előirásoknak nem felelnek $€6l azaz & csa1ád
összjöved*e3.me meghaladja azt a mér*éketamed'díg

a

karaattrámogatás

folyósítását engedélyezni lehet.

Felel,őé: Dr.I{enger István je1saő
Hatríridő: 1992. már'cius 3L.

?faff Zsol}.: Tájékoztatja a képvíseJ-őtestiiletet hogy további
lakástámogatás irántí kérelme* ter'jesztettek nrég eLő, de azok
a]_akí és tarta]-r:ri szenpontból híafiyosak, i8-y testiiletí iíl&e
r:em terjeszthetők elő, hanep az érintettek hiránypótlási felhívrístkaptak.
c/ Í&azL épijlet átvéteIe
Pfaff ,Zso}tl Tsmerteti a képvíse1őtesiülettel ast a Leve:_eto
ame}yet a líeszpr'émíPetőfi Színház vezetése Ír't az önkormányzatnak. A levélben a szLnináz vezetóse je3_ezte, }rogy a volt

orosz laktanya terü1et6n, Vgszprénben kapnak eg,y kellókraktárat, anrelynek várhatóan 9 míllió Ft az á*ala}citásí költsége.
1{érdésiikaa, hogy az urkutí önkormányzat mekkora összeggel tud
bozzájiírulni a ke]"léktár kia]-akÍtásá}roz, és cser'ébe át tud"nák
adnÍ a mozí épületet.
A képviselőtesiiilet határozathozatal mellőzésével fe]"kéri a
polgárniestert, hq6y a r,rüszaki íígyÍntézőbevonásáva1 a Veszpr'ómi
Petőfi Szinház illetékeseÍvel tartson helyszini szemlót, és err'ől
a sor,on következő üIésen a testiiletet tájékozt&$s&.

d/ Polgrírívédelerrr köttségeíhez való hoazájárulás.
Ájka
3.{egg_3s'"}l!j- Tsgrer'tetí a testiílettel azt & leve]-et, amelyet
vá::os kiildött az lJrkut kiizsógnek anelyben rögzitették' ho8y
]_0 Tt/fő ál1andó 1akósonként vátlaInák az urkuti polgárt védelem szakmai irányitását.
A testület ny1lt egyhangu szavazássa1 az alábbi határ'ozaioi
hozta

nt€$r
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43/L992.

/ÍIÍ.L6./ otcrt. sZ. határ'ozat:

;| képviselőtestií1et hozzájár-ul ahhoz n hog3
Ajka Vár'os onkormrínyzata részérea potgríri

véde1em he]-yi szakmeí írányitásáért 23.0CI0.-Ft'

azaz Huszonnaro}nezer for'ínt kerü1jön átutalásr'a.
Á sz,akmaí írrínyításr'ószIetes feladaít a poIgár'raester kijteles egyeztetni az Ájka vár'os i1Letékeq,

séve1.
Fe191ős; Pfaff Zsolt polg;Lrxregter'
,.
Hatar]-dÜ: LYyz. maTclus JL.

e/

Á Bolgármester béremelése.

pénzügli e11enőyző bÍzoi;tsríg'nevében e1őad ja, hogy a% L992. évíkb'l_tsógvetést megvizsgálták és tekÍntettel arra 1 hogv a polgárrnesteri hivatal és intézményeir'észére megfelelő grér'iékiíbérkeret á1]- rendelkezésre, ezér't
javaslatot tesz a képviselői;es*iiletnek, hogy a polgárnester
alapbér'ét10 7,*ka1 növelje, L992. január 1.-tő1.
Á képviselőtestület az előterjesztést e}fogad.ta, és nyif1szavazárssa1
6 ígeno 1 tartőakodással /Pfaff ZsoTt/ meghozta az alábbí haiár'ozatot,
Zs.ebeházr' Kár'o]_:,l: Á

tt-.tS.t

lUtSgz..

'A'dőJ. sz

A képvÍselőtestü]-et a po}grírnrester bérót 1992.
január :-.-i vísszamenőteges hatál]_yal 3.700 .-Ftta1 növe1í ennek nregfeIelően a po3-gárr:iester' bére
.

-

ral

/L992. /TT.I7 . / sZ r oxrt. sz . határ'ozatra ís 40. o0o . -Ft-ra rnód'osul havonta '
Fele1ős-: Dr'.Henger' rsiván jeg}'aő
IíatáIid"ő: L992. március 18.
f

tl

igyelemme].

a

29

Hívatal és íntézményeíbéremelése
p.faff zgolL Tájékoztatja a testü"leiet, ho&y a Folgármesterí
Hivatal, va1amínt az egészségiigyterén a bérr'endezésta munkáltatók fe]-edata elvósezni, így a hívata]-nál a polgá:rmester,
az Ískolánál és az óvodií::á]. az iniézményvezeiő állapitja meg
a% 1992. évre vonatkoző doLgozóL felemelt a1apbér'eket fÍgyeIembevéve a költségvetésírendeletben erre & célra fordÍtható
ToagármesterÍ

pénzeszközöket.
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g/ I]rkutÍ napok.
Pfaff-]Zsgl!: Elmondja a testÍiletnek, hogy Íiovács i.ííhályplóbános
prograroot állitott össze az 1992. eugusztus ]-4- és 16. közöt*
nregtartandó urkutí napÖkra.
KórÍ, hogy a testííleinyílvánítson véleményta rend'ezvónnyel
kapcsolatban.

seirtríny Fáln.éá 3ejelentí a testiíletnek, hogy aa urkutÍ napok
rend.ezvény sor'ozatára az asszonykór'ust biztositani tudja, de
& 5yermekkórustrtekíntette]- a nyár'i szünetr'e nem á11 nród"jában

felkészíteni.

lr.Dóczy l'{ariagni Javaso}ja, hogs & rendezvény ne 3 napos le-

gyen, hanem csak szombat ós vasárnepra korlátozód;on.

Á kópv1selőtestület felkéría potgármestert, ltogy a sor,on következő testiiletÍ ülésre l(ovács f'{Íhály p1ébrínos-bhivja E€€r
hogy az urkuti napok rendezvón37eít egyíÍttesenlehessen rnegbe_

szólní.

fr:óber'tLé I{Leín E*!er Képvíselő felveti, hogy az a1só faluban
a buszmegálló r'endkiviíl elhanyagoJ-t, és célszerii lenne annak
nrar"adványaít e1táv olÍtaní.

Pfafí Zsol*: Á faluképet javítand'ó igéretei; tesz arrao

a községhez
ker{ilneil.

neÍrL í11ő

hog;v

buszmegálló rlrarad"ványok eltávo]-itásra

tgyutta1 bejelenti' hogy március 2a.-án az Ískolások fásitást
végeanek, és kérÍ,bogy a testületi tagok adják 1e javaslatukat
aTr& vonatkozóan, hogy irol legyenek a facsemeték elÍÍltetve.
liz elhangzott napirendí pontokkal további képvíse1őÍ,észrevétel- índitvány nem volt, így a polgrírmester a testiíleti ü1rísi
10 óra 35 perckor, befejezte.
4Ss*erv'i{O

1'ffi
Ql"J"k
n{i$rirmester
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