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Községi önkormányzat KépviselőtestüIete
U r k u t' Rákóczi u. 45. Tel.: 3.
Szám: 3-3/1993.

JEGYZOKONYV
Készült: Urkut község önkormányzati Képviselőtestületének t993.
február 8.-án du. 17.oo őrai kezdettel megtartott ülésérő1.
Az ülés helye z Kőzségháza.

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester,
Dr.Dóezy Mariann,
Fehér Jőzsef,
Fuíth LászLő,

Rieger Tibor,
Tenk Gyu1a,
Tróbertné KIeÍn Beáta, képviselők.

Távol maradtak: Herber Elemér, Sárkány Pálné és Zsebeházy KároLy
képvi se1ők

Tanácskozási joggal részt vett: Dr.Henger István jegyző,
Szücs Péter MDF képv.
Onódy

Raffael

MSZDP képv.

Pfaff Zsolt: Polgármester köszöntí a képviselőket, és a meghivottakat.
Megál1apítja, hogy az ülés határozatképes, mive} a képviselőtestületi
tagokból 7 jelen van, és ezután megnyitja az ülést és ismerteti a napirendi pontokat a meghÍvó alapján.
Ezt követően a po1gármester az alábbí napirendÍ pontok megvítatását kéri a testülettől a meghivóban rögzítetteknek megfele1ően.
Az előterjesztett napirendi pontokat a képviseIőtestület elfogadta.
Ezt követően a polgármester ismerteti a képviselőtestülettel a lejárt
határidejü határozatokat, amelyek hatályosultak és a képviselőtestület
határozathozatal neLLőzéséveL az ismertetést elfogadta.

-2Napirendi pontok: L./ A képviselőtestület 1993. I. félévi munkatervének
megtárgyalása.

2./ Vegyes ügyek.
1./ Napirendi pont.
Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületete[, hogy a hatályos
sZMsZ szerint a képviselőtestü]-et ü}éseinek, éves munkaterv szerint
kellene do1gozni. 1992. decemberében nem volt alka1om az 1993. évi
munkaterv meghatározására, i1letve elfogadására, ezért javasolja,
hogy a képviselőtestü1et 1993. ]. félévérefogadjon e1 munkatervet,
az aLábbi rész)-etezésszerint.
Március: Az L992. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló
ÁpríI1s: Közrend, kózbiztonság helyzete Urkut községben
Május: ovoda beszámolója és a Szoc. Törvény al'kal.mazásáról beszámoló
Junius: Tskola beszámoIója.

.

A képviselőtestüLet az előterjesztéssel egyetért, és nyilt eghangu
szavazással meghozta a következő hat.ározatot.

9/L993. /II.o8./ ökKt. sz. határozat:
A képvise}őtestü1et az 1993. T. fé1évimunkatervét
elfogadja. A munkaterv részletes felsoro1ása külön
íven szerkesztve je1en jkv. mel1ékletétképezi.
Felelős: Pfaff Zso1t polgármester

Határídő: folyamatos
Az e}hangzott napirendi ponttal további képviselői észrevétel, javaslat
nem volt igy a polgármester áttért a vegyes ügyek tárgyalására.

2./ Yegyes ügyek.
a/ Lakáscélu támogatások.
Pfaff Zsolt: rsmerteti' hogy Tenk Attila és felesége Fehér Tímea,
Urkut' Május 1. tér 5. sz. alatti lakósok kérelemmel fordu}tak a
képvíselőtestülethez abbőL a célból, hogy az Urkut be1területi
642. tul. 1apszámu, 406/Io. hrsz.-u lakóingatlant meg kivánják vásáro1ni.

-

c-)

-

A kérelmezők az adásvételi szerződést becsatolták, továbbá mellékelték
a munkáltatői igazolásokat, igy a helyi támogatásrőL sz6lő rendelet
előirásaink megfe1elnek, és a polgármester kéri, hogy a képviselőtestület
határozatilag döntsön az adható támogatás összegéről.
A képvíselőtestület a kérelmet megalapozottnak tekintette, és nyilt
egyhangu szavazással moghozta az a1ábbí határozatot.

lol1993. /tl.o8./ öxxt. sz. határozat:
A képviselőtestület Tenk Attila és Neje Fehér
Tímea, Urkut' Május l. tér 5. sz. a7atti lakósok
részéreI0o.ooo.-Ft, azaz Egyszázezerforínt visszatéritendő kamat és kö1tségmentes kölcsön folyósitá_
sát engedéLyezi. A kérelmezők a kölcsönt }0 év
alatt tartoznak megfizetní, havi egyenlő részletekben.
A kölcsön összegen a kérelmezők az Urkut belterületl
642. tul. 1apszámu 406/Lo. hrsz.-u ingatlant vásáro1_

ják meg.
Felelős: Dr.Henger fstván jegyző
Határidő: 1993. február 15.
Pfaff Zso1t: Elmondja, hogy Szabó Ferenc és Eelesége Nyolcas Aranka
Urkut' Május I. tér 10. sz. alatti lakósok családí házat épitenek,
az Urk9tbelterületi 249/57. hrsz.-u ingatlanon.
A kérelmezők a szükséges igazolásokat becsatolták, de pénzintézetl
kölcsönt még nem vettek igénybe és a kérelmezők részérea képviselőtestületnek o1yan határozatot kellene hoznia, amely szándéknyilatkozatnak minősü1, hogy saját erőként a pénzintézetáLtal megszabott fettéte_
lek esetén milyen összegü helyi támogatást kapnak a kérelmezők.
A kölcsönösszeg
folyósitása csak akkor lenne esedékes, ha a kérelmezők
a pénzintézetteIaz épitésíkölcsön szerződést megkötötték.
A képvise1őtestület az eLőterjesztéssel egyetért, és nyilt, egyhangu
szavazással meghozta a következő határozatot.

-4-

1Il1993. /I1.oB./ ökKt. Sz. határozat:
A képviselőtestület Szabő Ferenc és Neje Nyolcas
Aranka Urkut, Május 1. tér 10. sz. alatti Iakósok
részére12o.oo0.-Ft, azaz Egyszázhuszezer forint
kamat és költségmentes kölcsön folyósÍtását engedéLyezi azzal a feltétellel,hogy a kérelmezők a
pénzügyi támogatást csak akkor vehetik ígénybe,ha
az ilLetékes pénzintézetnéllakásépitési kölcsönszánLát nyitnak, amelyre a Polgármesteri Hivatal a
folyósítandó támogatást továbbitaní tudja.
a
A támogatásban részesülők a kölcsönösszeget
Urkut belterület 249/57. hrsz.-u ingat}anon meg_

kezdett lakásépitésükre kötelesek felhasználni.
A kérelme 2őu a kölcsönt L2 év alatt tartoznak megfizetni, haví egyenlő részletekben.
A részletes feltételeket a külön megkötendő kölcsönszenződés tart aLmazza.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: oTP kölcsönszerződés megkötését követő
15 nap.

b/ Miku1áskó Pálné kérelme.
Pfaff Zsolt: Elmondja, hogy Míkuláskó PáIné az Urkut, Májusl 1. tér
1. sz. alattí üz]ethelyiség bérlője kérelemme} fordult a képviselő_
testülethez, hogy szeretné megvásárolni a bérleményt, amely az önkor_
mányzat tulajdonában á11. Az önkormányzat ezen ingatlanon 1/3 tulaj*
doni részaránnyal rendelkezik. Javasolja, hogy az ingatlan értékesitésénekdöntése előtt célszerü lenne független szakértő bevonásával
az ingatlan értékétmeghatározni, és ezt követően tárgyalást folytatní a kérelmezővel.
A képviselőtestütet felhataLmazza a polgármestert, hogy ingatlanfogalmi
értékbecsléstkérjen és annak ismeretében fog a képviselőtestület érdemi
döntést hozni.

E

c/

Mangán Vendéglő berendezési

tárgyainak megvásárlása.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képvíselőtestületet, hogy az 1993.
január 25._én megtartott ülésen létrehozott ideiglenes bizotts{g
megtekintette a Mangán Vendéglő á11ó és fogyóeszközeit, továbbá a
tu1ajdonos által beépítettfelszerelési tárgyakat és 6 db külön
leltárivet egyeztetett. A bifzottság jegyzőkönyvileg rögzitette munkáját és az eladó által eredetileg megjelölt 600.oOO.-Ft ;vételárrál
szemben 55o.o00.-Ft vételár megfizetést tartja índokoltnak.
Ezért kéri, hogy a képvíselőtestület a bizottság irásos jelentését
figyelembevéve hozza meg döntését.
A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta a következő

határozatot.
L2/L993. /tt.oB.

/ ötxt. sz. határozatz

A képviselőtestütet Bukó István Veszprém' Vio1a
u. 3. sz. alattí lakóstól megvásárolja az Urkut
Mangán Vendéglő berendezési és felszerelésí tárgyait 55o.ooo._Ft, azaz ötszázötvenezer forínt vé*
te1ár megfizetése ellenében.
A megvásáro1t fogyóeszközök részIetes fe1soro1á_
sát 6 db leltárív rögzití.

Felelős: Pfaff Zsolt po1gármester
Határidő: 1993. február 15.
Pfaff Zsolt: Elmondja még a képviselőtestület miután a Mangán Vendéglő berendezési tárgyaival együtt önkormányzati tulajdonba került
így mindenképp indokolt annak megfelelő hasznosÍtásán gondolkodni,
és ezért javasolja, hogy a képvíselőtestület üzemeltetésre, illetve
bérbeadásra páLyáztassa meg a vendéglőt.
A páLyázat eJőzetes elbírálását és azok képv1selőtestület elé való
terjesztését célszerü 1enne, ha egy eseti bízottság végeznéel.
Megkérdezi a testület tagjait, hogy ki vállalna részvételt a páIyázatok
előzetes elbirálásában.

-6Fuith László, Tenk Gyula, Fehér József képviselőtestületi tagok és
onody Raffael MSZDP képviselő önként vál}alná, hogy részt Venne a
bizottság munkájában.
A képviselőtestület ezt követően nyílt, egyhangu szavazással meghozta
a következő határozatot.
L3/L993. /II.o8./ ökKt. sz. határozat:
A képviselőtestület eseti bizottságot hoz létre,
a Mangán Vendéglő bérbeadásának pályáztatása tár_
gyában. A bizottság feIadata a pályázőkkal történő
előzetes tárgyalások lefolytatása, és a legkedvezőbb
páIyázatok testület elé való terjesztése.
A páLyázatra, ifletve a páLyázatok beadására 1993.
február 19.-ig van lehetőség.
A páLyázat meghirdetését a polgármester végzi eL
a helyben szokásos módon, azaz páLyázati hirdetményt
tesz közzé a községi hírdetőtáblákon.
Az esetí bizottság tagjaí: Fuith LászLó,
Tenk Gyu1a,
Fehér József és
onódy Raffael.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
d/ Földkiadó Bizottság választása.
Dr.Henger István: Tájékoztatja a képviselőtestület tagjaít, hogy az
1993. évi TT. törvény alapján Földkíadó Bízottságot ketl választaní

a Szentgá1i ''Hunyadi'' Szövetkezet által hasznáLt földterület részaránytulajdonosai közül. Urkut kőzség lakossága is érintett a földkiadó bízottságban, tekintettel arra' hogy a szövetkezet Urkut köz"igazgatásí határán belül is rendelkezlk földhasználattal.
Február 6._án Szentgálon közgyülés vo1t, és azon Urkut részérőI I fő
jelent meg, holott több mínt 2oo fő érintett mínt részaránytulajdonos.
Ezért kérÍa testület tagjait, hogy a váJ-asztópolgárokat tájékoztassák
arról, hogy a Soron következő közgyülés 1993. február 16.-án 18.oo
órakor lesz a szentgáli Müvelődési Házban, és az érintett részaránytu_
lajdonosk mínélnagyobb számban vegyenek ezen részt.

-7A közgyülés helye és Ídőpontja Urkut községben a hírdetőblákon
ki lett függesztve és ugyanakkor a megyei ujság, va}amint a Népszabadság ís közleményben a lakosság tudtára adta.
A képviselőtestütet a tájékoztatőt elfogadta és ugy nyílatkozott,
hogy megfelelően propagálják a földkiadó bizottság megalakitását
lakosság körében.

a

e/ xépvíselő lemondása.
Pfaff Zso1t: Bejelenti a képviselőtestületenek, hogy időközben
kézhezvette Herber Elemér képvÍselő irásban benyujtott lemondását
képviselői mandátumáról. A ]emondott képvÍse1ő indoklást nem hozott
fel, hanem röviden ismertette lemondásának tényállását és csatolta
képvÍselői igazolványát.
Ezt követően megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy kinek van
tudomása arról, hogy milyen ok folytán mondhatott le Herber Elemér.
A testületÍ tagok miután a lemondás okát nem tudták, igy a polgármester
kérte, hogy a képvíselőtestület határozatilag Vegye tudomásul Herber
Elemér lemondását, és köszönje meg eddígí aktiv tevékenységét.
A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határozatot.
14/7993. /II.o8./ okKt. sz. határozat|
A képviselőtestület Herber Elemér képviselő
képviselői mandátumáról szőIő lemondását 1993.
február 08.-val elfogadja, és fe1kérí a polgármestert, hogy irásba köszönje meg a képviselő eddig
végzett munkáját.
Felelős: Pfaff ZsoLt polgármester

Határidő: t993. február 15.
Pfaff Zso]-t: Tájékoztatja a testüIetet, hogy a választási bÍzottság
elnökével felveszí a kapcsolatot a Soron következő képviselő be1ktatása
tárgyában.
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Lakossági kérelem.

Tenk Gyula: Mint az Ady utcai lakók megbizottja elmondja' hogy az utca
felujitása megtörtént, de balesetveszélyes az árok és ezt célszerü lenne
ráccsal lefedni. Az utca lakói kollektiv kérésüketaláírták és a kére1_
met a Polgármesteri HivataL részérebenyujta. Kérí, hogy a hivata} közhasznu dolgozóí a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről gondoskodjanak.

Pfaff Zsolt: A felvetéssel kapcsolatban elmondja' hogy az jogos és már=
az elmult héten a müszaki ellenőr megvizsgálta a veszélyes állapot megszüntetéséneklehetőségét, amelyet a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörében el fog végeztetni, akkor ha az időjárási viszonyok a küItéri
munkák végzésétlehetővé teszik.
A képviselőtestület a polgármester intézkedését,illetve
fogadta.

váLaszát eL_

További képviselői észrevétel, javaslat az elhangzott napirendí pontokkal kapcsolatban nem volt, igy a polgármester a képviseIőtestület
ülését 18 óra 30 perckor berekesztette.
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