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Ké'satilt i tirkut község onkor.raány z*ti Képviselóte stiiletének
1991. deoenber 9.-én üu. 17.CIo órai kezd"ettel
megtartott iíléséről.

;\z iílés helye: Községháze -*tanáeekauő teltne.

Jelen volt*kl Pfaff Zso}t polgámreete:r
Dr.Dóczy Marianno
Fehér József,

-,.EUt-t lagzro,
Hepberr Elernér,
RÍeger Tibor'
tenk Gyula,
tróbertné K].oin 3eáta,
Zsebellázy Károly képvíseJ-6k.

fávol maradt: Sárkány Pálné képviseJ-ő.

Egnácskozásí joggal részt vett: Dr.Eenger István jegyz6
Schmid.t Istvrín mtisz.eII.
$zites Péter MDF képv.
Íeíerrnayer Hárton Fi{g3 képv.
Reisínger lejos KDItrP képv.
0nódy Raffae]. MsznP képv.

Pfaff Zso].t polgáxrester köszöntí e Képvíselőtestület
tagjeit' és e neg}r1vottakat.

Megállapítja, hogy Íiu íilés határozatképes, míveI a 10

képviselőtestiíletí tagbó1 9 Jelen van' ezutrín roegnyit-

Je az Íi]"ést és Íemertetí a napírend"í pontokat a ne5pivó
a3.apjrín.
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Ezt követően a po3.gár"mester az alábbi napirendÍ pontok
raegvÍt*tását kér1 a testitlettőI, a meghívóban 169zí-
te tteknek rnegfe 3.elően.

1Vapir'end,i_pontok: l./ Tá'|ékoztató ez ép1téshatóságí és i-i
mtlsaakí e].].enőrzési tevékenység'rő1.
-- , - ,Előad'ó: Schmidt Istvrín ügyíntéző

2. / L992. évj. munkatervmegtárgya3-ási.:.
E]"őad'ó: Pf'::ff Zso].t polgármester

3./ Vegves ii,gyek.
épÍtésí telek értékesités

_ Mangrín vendéglő tu}ajd"onjogáv*l kap-
csolatos teendők

- vo].t FÍ].raszÍnház tu].aJdonjogáva]. kap-
cso]-eltos teendők
táraoga tás'* nyugdijasszakszervezet
részér'e

A képviselőtestü].et határozathozata]" meLLőaégéve]- az e16-
terjesztett napirend.i pontokat egybsngulag elfog*elta.

1./ !{apírendL pont rregtárgyalás*.

Pfaff Zsolt: beraut*tja & képviselőtestiiletnek Sehgrid.t

István építészt n aki e községi építésügyi felgdetr:ít
végaí el, mínt épitésüryi főelőad'ó.
$e4míft rstyási IgrgertetÍ szakmaí tevékenységét kieneli,
hogy több éven keresztü]. dolgozott a klvÍtelező épitő-
iparban és d'olgozott már *rint épiiéstigyí hatóságÍ d"olgo-
zó s Vesrprémi Járási líívntclnál.
Cé]-ja &Z: bogy a rend"ezésí terv ée az esztétikaj. szem-
pontok fÍgyelembevételéve]-,9 kőzség épitési arcu].*tát
rnegőrizve tud"ja végezni munkáját.
tevékenységét - a&sanyiben ezzeL a munkáltató is egyet-
ért - hossaabb távon szeretné Ürkuton ellátnío és n köz-
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eóg érdekeít rnesszelnenően figyelembevenni.
Az ált*la elvégzett müszaks;-ellenőri feledatok szoros,jin
kapcsolődnak az önkornrrínyaat álta} raegrendelt benrházágok-
hoz, ílíetve felujitásokhoz.
Ag 199]_. évben megva3-ósult fe].ujÍtási rnunkálatok során
az utépÍtéso a szolgálati lakás fe1ujitás, továbbá e

kisebb vo]-unrentí iinkorrgányzati tulajáont képea6 karban-
tartásí tevékenységek koordínálását kellett el1átní.
Ezt követően rne5kérd'ezi a képvtselőteetiílet tagjaÍt,
hogy kinek van kérd.ése.

Zgebeházy_Károly-: Oröraét Íajezi ki, hogy $cmid.t 1}r a
kiizség areulatát figyelernbevéve fejtí kÍ tevékenységét.

IÍerber Elemér: }íik a tapasztalatai az utépítégekkel kap:
esolatban, valamint an egyéb nunkákkaI?

Mílyen konkrét elképzelése van a fa1u grculatának megőrzése
cő1j {íból?
SemÍüt Istv'ín: Vá].aszában kítér ertra, bo&y az elmrrIt id"ő-
szakban nem volt jeJ-lernző a urin6ségi épÍtéefel[ígye}et,
ceak a gyors tígyíntézés. Erre péld-a & községben te].álható
kut fe3.uJításának 3-ehetősége, anre}-y a falrr szÍrnbó]"unává
is vá].hatna. Az épitésügy tenén mínd"en esetben hogszabb
távon ke1l gond'oJ.kgdni'
Áz utépítóseel kapeso}atban e}nond'Jao }rogy rendszeresen
ellenőrízte & kívíte]"ezőt, í8Y az típitési napló alapJán
kb. 20o'0o0. -3t-to]" csökkentette a végszrímlát.
Áa utak nrínősége raegfeJ.e1ő, rgive1 a 4 cm vagtagsá8u agu-
falt elkészii]-t.

Pfaf f í$o].t: Áa építésiigyhöz szorosan kapcsolódÍk a busz_
ford.u1ó helyzete ég ennek negvalósithatógr{sa tárgyáben
rajzzal a].átánasztott szakvé].eraény késztilt'-
Á képviselőtestület bejelenÉi azon szánd.ékát' bogy &

buszforilu]"ó kíalakítáea cóljából további egyeztetést
ke].l végeznÍ és a testii].eti tílésre ín&oko].t szakember
megtrívása 

"
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Tájékoztatja a testületet továbbá arról, trogy a vo].t
községi FÍ].mszínház esetleges megvásárlásához egyez-
tető tár.ryalások folynek a Petőfí Színházzaln aktk
kb. 2,5 mÍllíó Ft-ot kérnek az átadásérto ve8y pedig
az önkormányrat biztosítson Begfe].elő' kellék táro3.ó
heLyet.
BejeJ"enti, }rogy d.ecernber 11.-én ].o.Ü0 órakor a Pető-
fÍ SzÍnház llletékeseÍvel he3.yszíni egyeztetés ].esz
IJrkuton és kéri, }rogy & képvíse}ők köztíl aki tud" ]-e-
gyen jelen.
Az elhangzott napirendi ponttal kapeso3-atban továbbÍ
ószrevétel, javaslat nem volt, ezért a poIgárxrestor
áttért a násocl"ik napirend'i pont nnegtárgyalására.

2./ sapi:rend"i pont z 1992' évi raunkaterv raegtárgyalása'

?faff ísolt: Tájékoztatja & 1iesttiletet' hogy a ntlnka-
tervhez irásbs]-i javaslatok érkeztek be, amelyek a

előzetesen összeállított munkaterv javaslatnál figye-
lembe lettek véve. föbben szóban tettek javaslatot,
és ezek figlelernbevéte].ével á:_1t össae a jelen iilésen
elfogadandó a99?. évi munkaterry.
Á képvíselőtestiílet nyi1t, e6ybangu szavazássaI mes-
hozta &% a]'ábbÍ hetározatot.

9?J1991. /XIJ.P./- Ö}cKt.. s3:_ }.etározatj
Á képvise].őtestület & küIön íven lnegszer-
kesztett z992. évi rnunkatenvet elfogad"ja.
Á mun}a terv je1en jegyzőkönyv mellékj.e-
tét képezi.
Fe].91$s l 3faff Zsolt polgánnester
Hatríyid'ő: érte].eprszerü

Lz elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban továbbí
égzrevétel, javas].at nen volt, ezért & polgámtester
áttért a harmad'ik napírendi pont megtárgyalására.
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3,/ VeaYoe {igveF.

a./ 1JI{IPAOK Dobozkészttő KÍggzövetkezet ingetlan
bérlet irrfutí kére]-me.

3Éaff Zg.o].t: Ismerteti a testiílettel, hory & község terü-
].etén teJ.ephe3.].ye1 rendelkező UIíIpÁcK Szövetkezet kére-
lemme]- forl1u].t az önkorgrányzathoz, hogi az l}rkut község,
be].terti]"eti 5l7. hrsz.-u ingatJ-anból kb. 5.0o0 m2 terii-
letet 25 évi időtartamra vámszabad- teríí].et cé].játiól
gzeretné használnÍ'
Az Íngatlanuak az a része épitésre nem baszná]"ható.
Á képvise].őtesttllet ny1lt, egy}rangu szavazással meg-

hozta az alábbí }ratárgzatot:

98/1.99! /xIl'9.f [kK3. sz' latározgt:

A képvÍ.ee1őtestiiIet hoizáJóru1 ahhoz,
hogy az Úrkút koaseúg 5I7. hrsz.-u on-
korm*nvzat tu}.aJdonét kspezs íngatlanbó]. kb.
5.Ü00 m2 na6ye *gr.l tarij1e tet &7 uNIPAcl( Üoi:ox-
lcászttő ldísszsvctkezet ?5 óves bór].etj- jogvi-
sxonyba ígónyi:evssye, vámszabac! terÜlet céI j *ból.
Á l<ápvíseJ"őtestÜ].ct a búrlcti c[ijet 2Ü._Fty'rn?-ben
átlapit j a n'ss és amennyibrln e rúoa}et*s geereődós
kir1o1gozdsra k*rül' akkor üii rög'zíter:Í ke1j-,trogy
a b#rleti jogvíseon"}/ évente 19s2. január I. -tőI
az inf ]"*cióg riátável nov*ke zik.
Felelős: Dr. Hang,an Íetván jegyaő
l-{atárÍ"dő : 1üs1" rJ*cgrn[:*r Io.

b./ Tómogatás folyosítt!sa s l''lyugcii-jao Klubnak, Válar-**nt

o t'iyugdiJas Szakszerv*z*tnck.

traJj.ág-oiJ; Táj*l<oatatja B t€stuI*tet, lrcgy az úrl<*ti
Nyugd3-jas l(1ub va1anínt a !relyí nyu611Íjacok *eakseörVez*tóne|'{

csoportJa pánxlre1í támcgatást ksr a !<1ub h*1ynségeil< ko]-ts*-
ge:"nt: |'. f *dczÓs* cél j ábi}.
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A kópvíse].őteotü1et &a el"{íterj*aetést j"ndol<o1tnak taiáJ.ta
és nyíIt, egyhangu szavae&soa} rireghoeta aa *1ábbí határoe&totl

B$,/1s9L" '/X1Í-s.,/ skt<t. sE, határoe*t:

Á l<épv*se}.őtBstíj1et hoezáJáru]. alrhoz' hosy frZ

úrkút*. lllyugdijaoo!< K].uhja va].am*nt aa r.irkútí
f{yugdíJasoí< $zaksaerveestón*k köre 10.C}ŰÜ.*Ft
}Ü. Ü00. -F t ö**eegu trtrrrog* tá6bsn rós ee sü } j on ,

nrÍvel a támogat*era fordÍtandl össeeg a fcIyó
évá ktiltoógvetógben olkiilcinttósre keríjrIt.
ps3gtilp*i Ür. Heng*r 1stván jegyző

ilejárt$ő;. t$91. decen:b*r 15.

c./ $porL Imr* és háeastárea lekásvásár].ásí kórel$e.

f[qff-zqql!:- I*mertetí a tegtiilette1, hogy az ajkai
Koej*gyxő KJ{i.73g/LgqL/5 gaóm a j_atti hagyatókátadó
végxósse1 az. önkormónyast tu}"aJdon*ba adta ae Únkút
1t3y'1 j.1].etve lls/3 hrge.-u lal<óÍngat]'anokat.
.& hrsa.-ok udvarrégzt Í1}etve fe1ü1ópÍ"trn*nyt JeLö1n*k
mes' arne}yek a Rákócei u. ?7. seáírl a}att toló3-hatók.
.n' 1ak*rósz á3.laEa orősen Lerom1ot t, rníveL óvsl{ ó ta n*ncs
lakva n komf ort f okoeat nó1kii}í ég $per3. 1mro *g f eIosége
akík Úrkút FtáJ us 1 tár ? se*rn alatti Bányáseotthonban
laknak k*t ksikoru gy*rnrekiikk*}, se*rtnók IakásgondJuk
m€so1d*sa cé1j 4bú:. ez&n j'n$et1ant megvásároln j..

Á képvi.se1(5t*strjlet *x e1t5terjesxtóst e}fogedta ás
tek j"nteite1 a kér*lrneeőlc szoci*1íg h*}yzetár* nyÍ_Lt, ogyhangu
szavaxássa]- rneghozta az a]"álrLrí határozatot :

1oo/199t. /xÍI.9."/ Ükrct. $Z. határozat:
-

A képv*.geJ"őtestü1et 8a {"jrkút 2&7. sE. tuI' 1ap

113/1 hree.-Lr lakr#se valami"nt. 7d,B.sz. tuI.
}ap rl3/3 hrse.*4 köaöe u*ver ínEatlanokat
srtókegitj. $p*r). Íntrg *s fe1*sóge rö}íl Írén

'jrkút l'1áJuo } tór ?. sZ. atratti lako*ok rssaó*
r*. Áz ingat,1anol< vótg1árát a kÉpvíseiőt*stü1ot
ls*.Ü0Ü.-Ft-ban &u8r egyseárez*r forintban *Iia*
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p1:tJá i íilest emslv *sse*gbő1 fi vevől<

a5* ooo' -Ft*CIt lÜ$a. n*rc j"us 1. *Ís ter-
toznak megfj_aetnj-, 6 hátre1ékos 75.sÜÜ.-Ft
vótelárat p*dig 5 óv eLatt hav* egy*n}{í

részl*tekbon ls$a. márciue l*tő1 kovetően
kriteLes*k megf lxstn*..

Fe]r*3{íc;. Ür. l'{*nger ístVán Jegyas

Határirjő: }9s}. dec*rrb*r 3$.

ú,/ l'Jemes Eolt*n ág f*1eség* t*Iek$és*r1ásí kórglme.

Pfuf f . *lott: 3smertetÍ * kópv1seIstestr.j1ette1 i'Jgmee

feItán és fetresÉge Ngmg*nó Láng l'4arÍanna Úr!<*t t'lájus
j- tér 4. $E. alattí lakoeok k*relmót, ekík szcretnók
m*gvósdrolní a7 LJrkút vI7l?.L hrsg-u *Ü3 mt t*rüleEil
Víu, vÍll"eny köernrivoltkcl e]"áótott ópátó*Í tclket.
,{ kóq:rlise ii!testü]"gt nyi1t, egyhan6u sxavazrásaa]. íT1ss-

hou ta &e aIábbÍ hat*ravatot !

10tlt991 . /xLtr.9.,/ tjl<t<t. 3a. határozat:

A kspvíoe1őtoetl.}let se Úrkút be1t*ri]1etÍ
lL?/?.L hrsa.*u S*O mP teruletu vie, vil3"ony
kc}amüvoklqeI *11átott ópitócí te1ek vevőéiil
Nemeg Zo].tán óg f *1esóge tlrEmegné Láng l"tarj"annát

j*3.s1i kí.
Áe íngat1an Vóts1árát a képvÍ"ee1ííteetr]let
63. 666" -F t azaz ha tvanhá romezer :.

for*ntban *}1apítja ffi#$r

A vét*1órat a vqvsk a oegre{íd#g a}áíragak*r
tartozna!< nre6fiaetní és &a átrta1uk mo5vás*ro}t
ingatLonra kotelesek 4 svgn beli]]" *ga1tádíházat
óp1" te n i.

F*leId!s: Dr.l-lengcr ÍstVán Jegr/rs
blatárj.*ií: l9$1. dec*mb*r 3*.



e,/ #. po].sármsst*r Jut*lmae*sának i*hetssó5e.

A PsnztiEy3. E].1eniireő $ízgtt*ág & Jogyaővotr" Güyeet*tett
móc*on átvíaogá}.ta a Poigárm*storí Hivata1 va}anÍnt ee
1gl{sj.e #s EgÉseeégi]syi 1nt$zmón1, dolgoeóinak jutalrna-
zási lehetőségót.
t'lunkáltatóí Jogkörben a heosetott do1Eoe*k Juta1rnae*aa
m*stórt#nt, ós Fuith Lász}* a Pénxilgyí ÍilI*nsrző sj.xott*
sóg e1r"rok* javaso1J a, hoÜy a. k#pvisg].őt*stüi1et n po1gárr
msstÉr jutalmauási6t j-g tárgya}.j* ffi*$r

!:isrlgI*Elemjbl képviselő tá j *koatat j8 s kúpvtsolőte6til-
}.*tet, hosy mínt tenár frz Íslqo]"éban d j.f f &r{3ncíéit mldcn
óvv#gí J uta]'orrr!:an róeeasü1tak a do1goask.
A munkabórhex j-gee*dó juta1rrroxáeí e}vve1 órt 8üyüt, cnr*ly
s jnIen *s&t'il*fi a polg#rmastsr részár* eüY haví Jutalorn
kífietatégót tonné lehetővé.
A képvise1őtestij}et n |ti*géeaítést *1f oge c!ta é* nyí1t,
szavaz{ssa1, 8_igen 1 tar'cózitociássa3- /pcLgórÍl'lt:s ;errl ilteghozta
se a1á'Dbi határoaatot:

1 Üe/ igBj . . /}J,Íj 3 . / 9s5,s.. jl z., h a t é q$ág,:j.

A képvís*1#teotü}et Pf af f Zso}"t pols*Í--
rrre*ter réaxér* ssy !'laví alnpb*rónok 

'ni}Ü-fo1es' aa8z' 33.0Ü0._Ft jr.,rtalom kífíe*t**Ét
ronde}i sl, 19$i. dec*rnber 1s. -íg.
fg}gtági Dr. !{*nger Ístv*n Je$yaiÍ

!-'|ejry-ídő.: j.99}. dccember i5

f ./ Hír*etőtélr1a e}helyeeéso'

4*sbgb$1v*l<$Ío1x képvj'selő f e3.vetí, hosy míelőbb sai.llr*dgea

].enn* 8 ? *i] immár td,lrbsröröoen meEb*saót hirdett5táb1a e1*

he}.yoeéso & lakosság táJókoztatáea cs1jábó}.
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gj_qff"-g$p3j. v*3'esxábnn lc*tsr ,3116, hosy 1 db hirdets*
t*b1át Úrkút klxsó6lren 1db*ot pedÍg L,rk11t Esófi.apusatán
ke}1 e3"h*Iy*xnÍ", ós 8 táb}ák váxlatraJeaít trár elkógzít#tts.

Á icápvíselőtestület ez índítviányt eIfogacta és ny3"it ,

egyhangu eravazásgal iT}&shseta af; alább* hat*rouat0t:

1o3/199]." /$JI.9. / Ü35t. sz. hgtÉr:oza.!j.

A !"lópvíse]"őteotület köta1eeí 8 polgár-
rnogtert erra, hogy Úrkút be1tertl}etón
köepontÍ he'lyen , továbbá Z-e&fíapuszt*n
ogy-egy db esat#tílcaíle5 megf elelő hír*
det{itóbla kerülJ&n eLhe}yeuósre.

rq}q.}íg' Pf *f f Zso]"t po}.$árme$ter

H+tr{ri*ő:, Is91. december ?'3,

8./ TáJékoutató a tolefon f*j3.ssutós ].ehetősógérs3..

pJeJJ .6sq}-t:elnrondJa s testLiletngk, hosy az Ajl<a ée

voneáskörzetéb* tartozt* t*1epi.l}ósek te1eíon el1ótrtt-
o*góno!< lriztoeítósa có} j ábó1 * t#reaságí su erz$dés
rövidesen aIáír&*ra l<*rü1. Jg}"en!.eg AJ[<a várog Ünkor-
mányzatának josí bízottsága vÍ.asgálJo ae ítt.alapits
ol<íratát ég míh*Lyst jóv*hnEyásra l<or{i1 attó1 ae j-dő-

ponttó1 kezdsdő*n kb. L5.Ü0Ü._Ft-Üt k*}.3. f*retní annak

&z Í.6énylőnek, ak* 3 hónapon helij3" t*}.jesítí a se*reő*
désben f og!-a1ta!<a t.
A kópví*e]'őtestrjIet a táJélcoatfitlt *gyhongu1ag e1fogadJa.

Pfaf f Z*ott sat k$vetően megksozöní & képvÍ.sei.őtestLji*t;
nek aL ].$9L. #vben kíf*lytett al<tív munksJát és nr*v*l

Ür. !{e

J esv
stván NM,


