xözsÉer cjruronuÁNvzlr rÉpvrsrlőTESTÜLETE
Urkut'Rákócziu.
45. Tel.; 3.
Számz 5/L992.

JEGYZőKöNYV
Készü1t: Urkut község önkormányzati KépviselőtestüIetének 1992.
március 6.-án du. 17.oo órai kezdette]_ megtartott rendkivij]-i

uleserol.
Az ülés helye: Községháza - tanácskozó terme.
Je1en voltak:

Pfaff Zsolt

polgármester,

Dr.Dóczy Mariann,
Fehér József,
Fu1th LászL6,
Herber E1emér,
Tenk Gyula,
Tróbertné K}ein Beáta,
Zsebeházy Károly képvislők.
Távo] maradtak: Sárkány Pálné és Rieger Tibor képvíselők.

Tanácskozási joggal részt vett: Dr.Henger
onódy

Pfaff Zso1t polgármester köszönti

István

Raffael

jegyzó

MSZDP képv.

a Képviselőtestüfet tagjait,

és a meghivottakat.
Megállapitja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselőtestületí
tagokból 8 jelenvan, ezután megnyitja az üIést és ismerteti a napirendi
pontokat a meghivó alapján.
Ezt követően a polgármester az alábbi napirendí pontok megvitatását
kéri a testülettől,
a meghivóban rögzitetteknek megfele'lően.
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-2Napirendi- Pontok: t./ Érdekegyeztető fórum megalakitása'
Előadó: Dr.Henger István jegyző

2./ Yegyes ügyek.
1./ NapÍrendi pont megtárgyalása'
az
Dr.Henser István z Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy

1992.éviII.törvényértelmébenérdekegyeztetőfórumotkelllétrecéljáhozní a Kárpótlási Törvény, valamint a földalapok kijelölése
a mezőbór. Az érdeke gyeztető fórumot a törvény értelmében kérheti
t

gazdaságínagyüzem,akárpótlásrajogosu1tak,ésamennyibenbárme1yik
ugy abban
féL részérőlmegkeresés érkezik a Polgármesteri Hivatalhoz'
meg
az esetben a képvise]_őtestületnek 15 napon belül a bízo ttságot
biztokell a]akitanÍ, amelyben va]amennyi érdeke]t félnek a részvételt
sitani kell.
összeA szoros határidőre való tekintettet kel]ett a rendkivüli ülést

r

hivni,ésezértaSzentgáliHunyadíMgTsz.irásbelibjelentésealapján
Urkutközségbenismegkellalakitaniazérdekegyeztetőfórumot.
A termelőszövetkezet Teiermayer Mártont 5'= Farkas Józsefet javasolta'
jogosultak
Tekintettel a bizottság kötelező megalakitására a kárpót1ásra
javasolt'
közül Miklós Mihály Urkut, Temető u. 32.sz.alatti lakóst
Kériaképvise1őtestü].etet,hogysajáttagjaisorábólje1ö1jönazérdekegyztető fórumba bizottsági tagot'
végzettFuith LászIó: Tekintettel arra, hogy megzőgazdasági technikumi
ségevan,értaföldügyekhez,ezértválla1jaabizottságbavalőrészvételt.
nem volt' ezért
Képv1selői észrevétel az előterjesztéssel. kapcsolatban

apolgármesterjavaslatotteszazérd'ekegyeztetőfórumbanrésztvevő
szemé1yek megv áLasztására'
Aképviselőtestületnyiltegyhanguszavazássa1meghoztaazatábbihatá_
rozatot.
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3s,/L992. /IIt.6./

ökKt. sz. határozatz

A képviselőtestület az )'992. II. törvény előirásainak
megfelelően a Hunyadi MgTsz. Szentgá.l kéréséremegalakitja az érdekegyeztető f6rumot, amely az alább:személyekbő& á11:
Hunyadi MgTsz. részérőL: Teiermayer Márton
Farkas József
önkormányzat részérőIz Fuíth LászLő képviselő
Kárpóttásra jogosu1tak

Miklós Mihály
Az érdekegyeztető fórum ügyrendjét saját maga
késziti el.
Feletős: Pfaff Zsolt polgármester Dr.Henger István jegyző
HatárÍdő: 1992. niárcius 14.
részérőI:

Az l./ napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel, javaslat
nem volt és a polgármester áttér a veges ügyek megtárgyalására.

2./ Napirendí pont. Vegyes ügyek
a/

Mangán Vendéglő megvásárlása.

Pfaff Zsoltz Tájékoztatja a testületet, hogy a Mangán Vendéglő megvásár1ására asak társasági formában mutatkozik 1ehetőség, ame1ynek jogi
kereteit a jegyzővel kimunká1ja.
Cé1szerü }enne egy vendég1átóiparÍ tevékenységetfolytató társaságba be_
lépni és azon keresztü] bonyolítani az adásvételt.
Kéri, hogy a képvÍselőtestület határozatilag adjon szándéknyilatkozatot,
hogy a társaságba való belépést, i1Letve a bánatpénz fetétele megfeteIő
jogi keretek között történjen.
A képviselőtestület a szóbe1i e]_őterjesztést e1fogadta, és nyilt egyhangu szavazással meghozta az alá bbi határozatot.

436/L992. /trl.o./

öxxt. sz. határozat:

A képvíselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat belépjen a már müködő Pap és Pál
Kossuth u. l55. sz. afatt telephellyel müködő
betéti táreaságba abból a célból, hogy az urkuti
Mangán Vendéglő megvásá:.lását az L992. évi
kö1tségvetési rende1etberr foglaltaknak megfele1ően
folyamatba lehessen tenni.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt a jelen szándéknyilatkozat alapján a
társaságí szerződés módositását elkészitse és a
2o0.0o0.-Ft összegü bánatpénzt a társaságon keresztül a Bakony Gaszthoz megkiildje.
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is folyamatba teszi.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Dr.Henger István jegyző
Határídő: 1992. márcíus 31.
A polgármester tájékoztatja még a testü1etet, hogy a Mangán Vendéglő
megvásárlásával kapcsolatban eredményes egyeztetések történtek és valószinüleg lényegesen alacsonyabb vételáron lvzzájut az önkormányzat az
ingatlanhoz, mint az a köLtségvetési rendeletben e]-kü]-önitett összegben
szerepel.
Az elhangzott napirendi pontokkal kapcsolatban képviselői ászrevéte1
I
hozzászőLás nem vo1t, igy a polgármester a rendkivüli ü1ést L7.6ra
35 perckor berekesztette.
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