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Községi önkormányzat Képviselőtestü1ete
U r k u t' Rákóczi u. 45, Tel.: 3.

Szám: L2/Igg2.

JEGYZőKöNYV

Készii].t: uí^t<ut kozség önkormányzati Képviselőtestületének 1992.
julius 

.2o._án du- 17.oO órai kezdette1 megtartott üléséről.

Az ülés helyez Községháza

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester,

Fehér József,
Fuith LászIó,
Herber Elemér,

Tenk Gyula,
Zsebeházy Károly képvÍselők.

Távol maradtak' 
l;l"".:r-il:r""."ri""i.i"]"l'.;.Sárkány 

Pálné és

Tanácskozásí joggal részt vett: Dr.Henger István jegyző

, Reísinger Lajos KDNP képv.

onódy Raffael MSZDP képv.

Pfaff Zsolt poJ-gármester köszönti a képviselőket és a meghivottakat.

Megállapitja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselőtestületi
tagokból 6 je1en van, ezután megnyítja az ülést és ismerteti a napirendi
pontokat a meghivó alapján.

Ezt követően a polgármesteraz alábbi napÍrendi pontok megvitatását kéri
a testülettől, a meghivóban rögzÍtetteknek megfelelően. A képviselőtes-
tület az előterjesztett napirendi pontokat elfogadta.

A po1gármester ezt követően ismerteti a képviselőtestülette} a lejárt
határideju határozátokat, amelyek hatályosultak és a képviselőtestület
h'atározathozataI mellőzéséveL az i smertetést el fogadta.
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Napirendi pontok: L./ A Napköziotthonos ivoda beszámolója tevékeny-

ségérő1.

Előadó: Karísztl Jánosné mb. ővodavezető

2./ A községi viz- és SzennyvizháIőzat tulajdonjogá-
nak rendezése.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

3./ Yegyes ügyek.

- Lakáscélu támogatási kérdmek elbirálása.

- KözségÍ kábel tv. rendszer önkormányzati

tu1ajdonba vétele.

1./ Napirend megtárgyalása.

Pfaff Zso1t: Elmondja, hogy a testületi tagok irásban előzetesen a

meghivóval egyezően átvették az óvodavezetője által készitett beszá_

molót, majd felkéri Karisztl Jánosné ovodavezetőt, hogy a szóbe1í

kiegészitőjét tegye meg.

Karisztl Jánosné: Szóbeli kiegészitésében elmondja, hogy a felmérések

szerint a gyerekszám csökkenő tendenciát mutat és ennek következtében

a jövőben az óvodaÍ alkalmazotti létszámot Ís mérsékelni ket}.

Megemlití, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően 3 hét szünet voIt az

óvodában karbantartásra, és ezen belül burkolási munká k Ís e1 lettek
végezve.

onódy Raffael: Javasolja, hogy az óvoda játékka1 való ellátása
cé1jából a Herendi Erdészettel a kapcsolatot fel kell venní, hogy

gyártsanak le hintákat, padokat és egyéb szabadtérí játszóeszközöket.

Pfaff Zsolt: Megköszöni a beszámoldt és annak kiegészitését, és igéretei

tesz arra, hogy a Herendi Erdészette1 a kapcsolatot felveszi, és a

szabadtéri játszóeszközök legyártása tárgyában árajánlatot fog kérni.

A képviselőtestület a megtárgyalt napírendi pontot határozathozataL

mellőzésével elfogadta, és mivel további észrevétel, índÍtvány nem

vo1t igy a polgármester áttért a második napirendi pont tárgyalására.
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2./ Napírendi pont megtárgyaIása.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a képviselőtesüülettel, hogy 1992. junius 3.-án
Ajkán megbeszélést tartott a VÁB és a Veszprém Megyei Viz- és Csatornamü
Vállalat abból a cé}ból, hogy a községet ér intő közmüvagyon tulajdonba
adása megtörténjen. A megbeszélésen szndék nyilatkozatot adtak át,
amelyre' legkésőbb a képviselőtestületenknek 1992. julius 31.-ig hatá-
rozatot kel1 hozni, illetve a szándéknyílatkozatot el ke11 $uttatni a
vÁg_rroz.

A polgármester elmondja továbbá, hogy a vállalat ismertetőjét illetve a
szándéknyílatkozatot minden testületi tag átvette, azt áttanuImányoz-
hatta , és erre va1ó tekintette]- kérí, hogy a testüIet határozatilag
fogla1jon á1lást, hogy a szándéknyilatkozatot a Polgármesteri Hiv ata1
továbbút ani tudja ke1lő határídőben.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta, és nyí1t, egyhangu

szavazással meghozta az alábbÍ határozatot.

73/1-ggz. /vll.zo. / okKtsz. natározat:

A képviselőtestület a Veszprém Megyei Viz- és

Csatornamü Vállalat közúzemí vagyonának Urkut
községre eső részét tu1ajdonába kéri.
A képvÍselőtestület egyuttal felkéri a polgármestert,
hogy a me1léke1t szándéknyilatkozatot irja alá, és
1992. julius 31._íg juttassa el a vÁn részére.
A szándéknyi1atkozat kitöltésénél a po1gármester az

L/A,3/A,4/A/C,6/C,7/D, és a 8. pont egyéb forma
kitöltését foganatositsa.
Felelős; Pfaff Zsolt polgármester
Határídő: 1992. julÍus 24.

Az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban képviselői észrevéte1,
inditvány nem volt igy a po1gármester áttér a Vegyes ügyek megtárgya-
lására.
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3./ Vegyes ügyek.

a/ l-,akáscélu támogatásí kérelmek elbírá]-ása.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a képviselőtestülettel, hogy Keller László és
Felesége Urkut, Jókai u. 8. szám alatti lakósok kérelmét '"amelyben a
kérelmezők előadták, hogy 1988.-ban saját erőből családí házat épi- i

tettek és pénzkölcsön tartozásuk az oTP felé havonta 6.1o4.-Ft.
Kérik, hogy a kamatemelésből eredő terhek egyrészét az önkormányzat
vállalja magára, riiível a feleség GYES-en van és két kískoru gyermek
tartásáról gondoskodnak.

A képvíselőtestület az előterjesztést elfogadta, 6= 'nyilt egyhangu

szavazással meghozta az alábbi határozatot.

74/I9g2. /v]Lzo./ ÓkKt. sz. határozatz

A képviselőtestület Keller LászL6 és Felesége Urkut,

Jókai u. B. sz. alatti lakósok részére Lggz. augusztus
1.-tő1 1992. december 31.-ig havonta soo.-Ft, azaz
ötszáz forint vÍssza nem téritendő kamattörlesztésí
támogatás folyósitását határozza eL.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határídő: L992. augusztus 1.

Pfaff Zsolt: IsmertetÍ a képviselaőtestü]ettel Tenk Csaba és felesége
lakásépítés támogatás iránt benyujtott kérelmét, akík az Urkut
13/L. hrsz.-u Íngatlanon családi inázat épitenek.
A kérelmezők az ide vonatkozó rendeletben foglalt el őirásoknak meg-
felelnek, igy részükre támogatás folyósÍtható.
A kérelmezők jelenleg Kab-hegyen laknak, de á1landó lakcimük Urkut,
Mester u. 38. alatt ta]álható.
A testület az előterjesztést elfogadta, és nyílt szavazással 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.
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75/1992. /vlI.zo. / ouxt. sz.;:*''határozat:

A képviselőptestület Tenk Csaba és Felesége Urkut,
Mester u. 38. sz. al.atti lakósok részére t2O.Ooo._Et,
azaz Százhuszezer forint kamat, és költségmentes kölcsön
folyósÍtását határozza el abból a célból, hogy a kérel-
mezők az Urkut I3/l. hrsz.-u íngat1anon folyamatban lévő
családÍ ház épitkezésüket be tudják fejezni.
A pénzügyí fedezet a költségvetésí rendeletben foglalt
erre a célra elkülönÍtett 1akásépitési alap terhére tör-
ténik.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határídő: 1992. augusztus 1.

Pichler LászLő és felesége a képviselőtestülethez fordult azzal a ké-
réssel, hogy az Urkut 265/1]-. hrsz.-u folyamatban 1évő épitkezésiikhöz
kölcsön támogatást folyósitson a testület. A kérelmezők Urkut, Rózsa u.

5. sz. alatt laknak és helyÍ támogatásról szóló rendeletben foglalt
elirásoknak megfelel '- és kéri, hogy a testület határozzon a kére]_em

tárgyában.
A testület az előterjesztést elfogadta, és nyi1t szavazássat 6 ígen
szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

76/L992. /vtt.2o. / öt<xt. sz.határozatz

A képviselőtestület Pichler LászLő és Felesége Urkut,
Rózsa u. 5. sz. alattí lakósok részére 120.000.-Ft,
azaz Százhuszezer forint kamat, és költségmentes
kö1csön folyósitását határozza e7 abból a célból, hogy

a kérelmezők az Urkut 265/Ll. hrsz.-u ingatlanon folya-
matban lévő családi ház építkezésüket be tudják fejezní.
A pénzügyi fedezet a költségvetési rendeletben foglalt
erre a célra elkülönÍtett lakásépitési a1ap terhérel
történik.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. augusztus 1.
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A potgármester áttér a harmadik lakásépitési kérelemre amelyben

elmondja, hogy ifj. FÍx József és Felesége Urkut, Béke u. 23. sz.
alatti lakósok az Urkut 47o/I. hrsz.-u ingat]-anon családi házat

épitenek és az Íde vonatkoző rendelet előirásainak megfele1ően

támogatást kérnek.

A kérelmezők a rendelet előírásaÍnak megfelelnek a szükséges

igazolásokat becsatolták és kérí, hogy a testület határozzon a

kérelem tárgyában.
A testület az előterjesztést elfogadta, és nyi1t szavazással 6 ígen

szavazattal- az alábbÍ határozatot hozta meg.

A képviselőtestület j_fj. Fix József és Felesége

Urkut, Béke u. 23. sz. alatti lakósok részére

12o.ooo.-Ft, azaz Százhuszezer forint kamat, és

kö1tségmentes kölcsön folyósitását határozza eL

abból a célbó1, hogy a kérelmezők az Urkut 47o/L.

hrsz._u ingatlanon folyamatban lévő családi ház épit_
kezésüket be tudják fejezni. A pénzügyí fedezet a költ-
ségvetési rendeletben foglalt erre a cé1ra elkülönitett
lakásépitési alap terhére történik.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határsdő: L992. augusztus l.

Pfaff Zsolt összefog1a1ja a kölcsöntámogatás tárgyában hozott

határozatokat, tájékoztatja a testületet, hogy a kölcsönszerződé_

seket a Polgármesteri Hivatal késziti el és a kölcsönszerződésekben

az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően figyelembevéve a rendelet

e1őrásaÍt az adósok L2 év alatt fizetik vissza kamat és költségmente-

sen fizetík vissza tartozásukat és ingatlanukra jelzálogjog kerül

bejegyzésre a tartozás biztositékául.

b/ Községi kábel tv. rendszer önkormányzatj- tulajdonba vétele.

Pfaff Zso1t: IsmertetÍ a képviselőtestülettel a 7 fős kábe} tv. tár_

sulás azon levelét, amelyben a társulás tagjai felajánlották önkor-

mányzati tulajdonba vételre a szer -vezésijkke1 megvalósult kábel tv.

háLőzatot' ame1y több nint 4O0 db bekötési he1lyel rendelkezÍk.
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A kivitelezési munká]atokat a Veszprémi Gold_Metró Kft. végezte el,
és a kiviteJező a müszaki átadást elvégezte, a szükséges engedélyeket

becsatolta, így semmí akadály níncs a tulajdonba vételnek.

A képviselőtestület az előterjesztést megvÍtatta, és fígye1emmel

arra' hogy a község lakosságának az érdeke, hogy szervezett körü1-

mények között müködjön a kábel tv.-s rendszer nyilt' egyhangu

szavazássa1 meghozta az alábbi rendszert.

78/Lgg2. /vll.2o./ öt<xt. sz. határozat:

A képviselőtestület az urkuti kábe1 tv. társulat-
tól tulajdonba veszi a meIlékelt müszaki leirás
szerinti hatóságilag jóváhagyott kábel tv. háló-
zatot térítés mentesen.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert' hogy

a tulajdonbavételrőL a község 1akosságát tájékoz_

tassa értesités formájában.

Fele1ős: Pfaff Zso1t polgármester

Határidő: 1992. augusztus 3I.

4,p.Ö.lgáiméstetájékoztatja továbbá a testületet, hogy a kivitelező
Gold-Metró Kft. feIajánlotta, hogy 50._Ft / hó véte1í állomásonként

vál1a1ja a javítást és a karbantartást.
A biztosÍtást természetesen a tulajdonosnak kell a háLőzatra megkötni.

Fehér József: Megkérdezi, hogy a bővités lehetősége adott e a kábe1

tv.-s rendszerben?

Az id'őközben megjelent FrőlÍch Ferenc kivitelezőí képvíselő elmondja,

hogy a továbbÍ bővítésnek technikai akadály nincs csupán pénz kérdése.

A po1gármester szavazásra teszí fe1 a karbantartási szerződés megkö-

té'sére vonatkozó elhangzott javaslatot, és a képviselőtestület nyilt,
egyhangu szavazással meghozta az alábbi határozat'ot-
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79/Lggz. /vII.2o. / ökKt,sz. határozat.

A képviselőtestület a tu1ajdonba vett községi

kábel tv. háLőzat javitási és karbantartási
szerződését a Veszprémi székhely ú cota-u.t.ó
Kft.-vel kötí-'meg 1992. augusztus 1.-től.
Karbantartásí dijként 50 ._Ft/hő vételi állomást

ke11 rögziteni.
Felelős: Pfaff Zsolt poIgármester

Dr.Henger István jegyző

Határídő: 1992. julius 31.

Pfaff Zsolt tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a kar-
bantartási szerződés pénzügyi fedezetét lakóssági pénzeszközök be-

vonásával ke1l mego1dani és ezért az előzetes kalkuláció szerint
vételi helyenként 80.-Ft/hó dÍjszabástkell megállapitani, de ennek

pontos kimunkálását a soron következő ülésre a Polgármesteri Hlvatal
elvégzi, ahol megalapozottan 1ehet majd döntení.

c/ A kőzségi kut készitése.

Pfaff Zso1t: bejelentÍ, hogy a kőzségi dÍszkut elkégítése tárgyában

a Hunyadí MgTsz. SzentgáL, árajánlatot tett bruttó 115.1oo.-Ft vá11a1-

kozási dij e11enében.

A" képvÍselőtestület az előterjesztést megvitatta, és nyílt egyhangu

szavazással meghozta az alábbi határozatot.

}o/Lgg2. /vII.2o./ ÖkKt. sz. határozatz

A képviselőtestület a költségvetésí rendeletben

az err e elkülöni tett pénze szközbőT hozzáj áruJ-

ahhoz, hogy 115.1oo._Ft, azaz Egyszáztizeriötezer_

száz forint vállalkozási dÍjért a Hunyadi MgTsz.

Szentgál az urkutí dÍszkutat tölgyfából elkészítse
tereprendezéssel együtt.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: 1992. augusztus 31.
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d/ Egyéb támogatási kérelmek.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képvÍselőtestületet, hogy az urkuti Telekí
Pá1 Cserksézcsapat és a NyugdÍjas Bányász Szakszervezet pénzügyi támo-

gatást kért müködési kiadásainak részbeni fedezése céljából. A cserkész

csapat a felszerelését kivánja bőviteni, mig a Bányász szakszervezet

nyugdÍjasok kírándu]-ását kivánja megszervezni.

A költségvetési rendeletben erre a célra elkü1nÍtett pénzeszköz áLI

rendelkezésre.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, és nyiIt egyhangu

szavazással meghozta az alábbi határozatokat.

8j /Igg2. /v]'l.zo./ okKt. sz. határozat|

A képvíselőtestület az urkutí Te1ekí Pál Cserkész-

csapat részére 40.ooo.-Ft, azaz Negyvenezer forint
támogatását engedél.yezi felszerelés vásárlása cél-
jából a költségvetési rendeletben fogIalt erre a

cé1ra elküIönitett pénzeszkőz terhére.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

HatárÍdő: 1992. augusztus 1.

82/L9gz. /vtt.zo. / okxtsz. natározatz

A képviselőtestület a nyugdijasBányász Szakszervezet

tészére 20.ooo.-Ft, azaz Huszezer forínt támogatás fo-
lyósitását határozza eI, megfelelő efszámolás mellett
nyugdijasok kirándulása cé1jábó1.

A pénzeszköz folyósitása a költségvetési rendeletben

erre a célra elkülönitett pénzeszközbőL történik.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

HatárÍdő: 1992. augusztus 1.

e / t<őzérdekü bejelentés.

Pfaff Zsolt: Elmondja, hogy a futtballpálya melletti szoJgáJ.ati lakás

bér1ője Dr.Tóth János ismételt panaszos levelet íntézett a hivatalhoz,

hogy a község vezetése szüntesse meg a futtballpáIyán az oJ-yan jellegü

játékot, ame1y nyugalmát zavarja és szünjön meg a pá1ya környékén az

esetenkénti alkoholfogyasztás .
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Tenk Gyula: Elmondja, hogy augusztus 30.-án indu]_ a kispályás lab-
darugóbajnokság és a kellemetlenségek elkerülése végett a unclÉvő
KERITÉST célszerü lenne 1,5 m-re1 megmagasítani, Így a labda ritkábban
esÍk be a pnaszos bérleményének területére.
A szeszesítal fogyasztás tárgyában intézkedést a labdarugóbajnokság

szervezése nem tud tenni, mive1 a nézőkőzönség az íta1t nem a pálya
környékén vásárolja meg, hanem a vendégrátó létesitményekben.

A képviselőtestület a keritésmagasitási javaslatot elfogadja, és fel-
kéri a polgármestert, hogy erről értesitse a panaszost, továbbá az

esetleges renitens magatartás esetén a körzeti megbizottat.

f/ A Pap_Pál Bt-bő1 való kiválás.

Dr.Henger István: Tájékoztatja a testületet, hogy a cégbÍróság a
testület ide vonatkoző határozatának megfe1e1ően a betéti társaságba

való belépést jóváhagyta, és az önkormányz' atot a cégjegyzékbe tulaj-
donostársként bejegyezte. Időközben a Mangán Vendéglő tu1ajdonjoga
rendeződött, az Ílletékkiszabásfolyamatban van, és a betétí társaság
az épitési engedélyt megszerezte.

Semmi sem Índokolja azt, hogy a Bt-nek az önkormányzat tagja legen és

ezért célszerü ]_enne a kiválást fo1yamatba helyezní oly módon, hogy

a Mangán Vendéglő tulajdonjoga Urkut község önkormányzati tulajdonba
kerülne és a társasággal történő teljes körü elszámolást adótanácsadó

bevonásával el ke11 végezni, és a változást a cégjegyzéken átvezetni.

Pfaff Zso$l Megkérdezi a képviselőtestület részéről
előterjesztéssel kapcsolatban kinek van észrevétele,
tel javaslat nem vo1t igy a társaságból való kivá1ás
ra bocsátja.
A képviselőtestület nyi1t, egyhangu szavazással meghozta az alábbí
határozatot.

83/Igg2. /vII.2o./ ökKt. sz. határozat;

A képvise1őtestület a Pap-Pál Bt-ből való
kilépést 1992. augusztus 3l.-vel határozza eL,

és egyuttal felkéri Dr.Henger István jegyzőt, hogy

a társasági szerződés módosÍtását készitse el és

azt a törvényes határidőn belü1 a Veszprém Megyei

Cégbirósághoz nyujtsa be.

az el'hangzott
és miután ésárevé-
tényét szavazás*
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Aképviselőtestü1etfelhatalmazzaapo1gármestert,
hogy a társaságÍ szerződés módositását aláirja'

és egyuttal felkéri, hogy a pénzigyi elszámolás

cé1jábó1 adótanácsadót vegyen igénybe'

Felelősj Dr.Henger István jegyző

Pfaff Zso1t polgármester

Lletá"id&_ 1992. augusztus 31'

A polgármester ezt követ1'íer' tó'ékoztatja a képviselőtestületet'
hogy Szalai János Urkut, Rózsa u. 11. sz. alattÍ lakós az önkor-

mányzat 85/1991. /x.I4./ okKt. sz. határozatáva]- az Urkut belterü-

IetÍ 393/3. hrsz.-u ingatlan vevőjéü1 kijelölte'
A vevő a teljes ingatlant nem kivánja megvásánolni és ennek csak 1/3-át

kÍvánja megvenni és a fennmaradó 2/3 tulajdoni részarányra Lipp János

Urkut, Május 1. tér 11. sz. a1atti 1akós jelentett be vételi szándékot.

A szerződő felek között osztatlan közös tulajdon jönne 1étre és az

előbb emlitett határozatot a vevőkijelölés vonatkozásában, illetve
az érték vonatkozásában tekÍntettel arra, hogy az ingat1an egxrrésze

vo1t bányagödör és használhatatlan módosÍtani kellene 13.15o.-Ft véte1-

árra.
A képvÍselőtestület az eLőterjesztést elfogadta és nyi1t, egyhangu szaJ

vazással meghozta az alábbí határozatot.

84/]-gg2. /vII.2o./ okKt. sz. határozat2

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy Szalai

János Urkut, Rózsa u. 1l. sz. alatti lakós, valamint

Lipp János Urkut, Május 1. tér 11. sz.a'Lattí Iakős az

Urkut belterületi önkormányzati tulajdont képező 393/3

hrsz.-u 883 m2 területü kert müvelésü águ ingat1ant

összesen 13.]-5o.-Ft vételárért megvásárolnja'

A vevők tulajdonÍ részat'ánya Szalaí János 1/3, í'ipp

János 2/3 részarány. A vevők a véüelárat a megszer-

zett tulajdoni részarányuknak megfelelően tartoznak

megfizetni.

A képviselőtestüIet je1en ]natározattal hatáIyon kivül
he1yezi a 85/1991. /x.L4./ okKt; sz' határozatát'

A képviselőtestület felkéri Dr.Henger fstván jogta-

nácsost, hogy az adásvételi szerződést készitse e1'
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és azt az illetékes földhivatalhoz átvezetés
céljából nyujtsa be.

Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. augusztus 15.

A polgármester ezt követően megkérdezi a jelenlévőket, hogy az el-
hangzott napírendi pontokkal kapcsolatbankkínek van kiegészitő javas-

lata, vagy inditványa és miüüán további észrevétel nem volt igy az

ü1ést 19 óra 35 perckor berekesztette.


