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Fehér József,
Fuith Í'ászLó,
Herber Elemér,

Riger Ííbor'

Sárkány Pálné'
lenk Gyula,

Íróbertné Kleín 3eáta'
Zsebeházy Kríroly képvíselők.
fanácskozásJ- joggal

részt vettÍ Dr.Henger fstván áewző

Onódy Csaba IvIDF képv.
Onódy Raffae1 iuszD? képv.

Pfaff Zsolt polgár,mester köszöntí a Képviselőtestület
tagJaít, és a meghívottakat.
MegáJ.3.apítja, bogy az tí].éshatározatképes, mive1 a 10
képviselőtesttileti tagból mínd. Je1en van' ezután raeg-

nyítja az ijlést, és ísnerteti a napirendi pontokat

a

meghívó alapjrín.

az a1ábbi napirend"í pontok
raegvítatáeát kéría testÍÍlettől' a meg}tivóban rögzí-

Ezt követően a

po1gár,$'ester

tetteknek megfelelően.
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I{apirgnd"i ggntok:

1./

BAKOI.ÍYPÁCK

Kft.

gazdasrígítevékeny-

sé5érő1 tiirténő tájékoztatás.
Előpdó: RÍeger Tibor
kft, tigyvezető

2./ Yeryes

iigyek.

Á képvíselótestü1et határozath'ozata]. mellőzésével az ej.őterjesztett napÍrenÖípontokat egyhangpLag elfogad.ta.

1.l

Napírend'ípout nregtárgyalása.

Fsgff zgolj: Á testiilet tagjai valamennyíen megkapták
&r írágos anyagot a BÁKONYPÁ0K Kft. mtikiíüéséve}kapcsolatban és felkéríRie6er Tibor kft. iiryvezetőt, hogy e sz6be].í kiegészitósét tartsa meg.
elmond"ja' hogy a
}tíeger libgri Szóbelí kíegészítésében

Kft.-t aLapító szövetkezet

suJ-yos gazdaságÍ gondokkal

kíisd, és valószÍnü, bo€y felszárno]"ási e3.járást inüítanak
el]"ene. Je].enJ-es a kft. megkötött szerződésekke]. nefi rende}kezik, és igy nem tud. a várható gazd"asá.,6i tend"encíáról
ér,demben nyílatk azní.
A napírendÍponttal kapcsolatban hozaászólás ner* voLt,
majd" a po}gi{:wester negköszönte az ísnertetőt, maJd. a
testtilet áttért a raásoclík napÍrend"Ípont tárrya}.ására.
2./Nap3renüi po&t.

a/ IJrkutí MozÍéptíletrend.gzere.

?faff

Zsg]-t.: táJékoztatJa a képtiselőtestii]-etet, iiogy a
megyei k6zgyií1ég il]-etékeseÍvel megbeszélés lett lefolytatva e rnogi- éptíletesetleges átvétele tiírg,yában.

Á Petőfi színház vezetése cgak anyagí téritésellenében
bajlan{ő az épületet átadní.
A képvÍselőtestiíIethatározathozata1 rnellőzéséve]- megbizza a pol€árrrestert 1 Zsebe}r ázy Károlyt, Tenk Gyu3"át
és Fuith trászlót, hosr a raegyeí k6zgyü3.és e]"ntjkével

3

félfogad"ási íd.őben további megbesuélégt vé3ezzenek.

b/ Kábel tv'
PfaÍf, Zs.o].ti beje}entÍ a testiíletnek, hogy a községben
megépitett kábel tv. rendszemől a szakvéleménynapokon
belti]. e].készii]. és a goron következ6 ü].ésen a képvíseJ-ő-

testiilet annak tarta].mát

e

/

megísrner}reti.

Íorqacsar"nok építése.

elnroncl'Ja a testü].etnek, hogy a mozi épület
tornacsamok có1jára nem lenne megfelej-ő, de míve]- a

Pfaff. Zso}t:

környéken több telepi.i3.ésen e].készült a tornacsartok,
azokat rneg ke}].ene tekíntenira teffieket átnézní és meg-

fele1ő belyet keresni ítt a faluban a felépitésre.

Zselehéav Kggo}vj képvíse3.ő vállalja' hogy a tormacsa::nok
típustenret begzeyzÍ.

d/ Urkuti A1talános rskola névvá].toztatása.
p-faff Z,sg}.t.i ismertetÍ, lrogy az ískola tantesttilete' íJ.1etve
a község lakóssága írásban szavazett arr;lól, hogy a he1yi
Ískola milyen nevet vegyen fel. Legtiibb szavazatot Heuser
lajosra adták és as Ísko].a igazgatója nlndezt irásban rös-

sítette.

Herbes &}emér: nem ért egyet araa7-, bogy a je]"enlegi ieko].anév megvá3-toztatásra kerii3.jön, mive} o}yan név esetében
Í.ehetne ezt csiná}ni akínek orsziigos érd.eraei vannak.

srírFr&g-3álnél l{ause:: Iejos rrÍnt tanár je3.entős ku].turá]-is
tevékenységet fejtett ki a faluban, és egyben kántortanitó

vol"t.

guevauásra terjeszti erő a napÍ:r'endi pontot
abban a vonathozásben, hogy az urkuti Ísko1a felvegye e
Hauger T,ajos nevét.

}fsfí Zgolt:
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A képvíselőtesttt3.et nyilt szavazással B Ígen' 2 tartozkod.ás /Herber .t]].enér és Prarf zso-tt/ az a]"ábbi határozatot hozta meg.

Lllg97. /T'73. /

pkK-t

. sz. agtát:ozati

A képvise}őtesttilet az urkutí á]-talrínos
ískola nevét megvdltozbatJa, és helyette
az Ískola neve: }Iauser lajos Alta].rínog
lslío].s Urkut.
A képv1se].őtestiilet kötelezí Áar*m l,ászló
1skolaígazgatót, hcgy a névváltoztatással
kapcsoJ"atos admínisgtratív tevékenységet

végezze e]..
Felelős l Pfaff Zgolt polgrírxregter
Határíd"ől L992' janud'r 3l-.

e/ lJrkuti Ásszonykonrs

támogatása.

táJékoztatja a testíiletet' hogy a nemzetíségí
esszonykornrs ós a ryermekkór'us több alka]"omara1 pályázatokon
t;ímogatágban részesii].t. Á pá3.yázatokat Sárkríny Pálné kó::usvezető bonyoLÍtotta le} Á pályázaton elnyert pénzt a,z
asszonykórrrs nem tuáta átvenní, mive3. öná].1ó pénzintézetjszámlával nem rendelkezík, és igy a 65.0CI0.-Ft-bt nem
tudta, átvenni, és a pénz a Po3.gárweeteri Hívatal szrímláján
van. Á pénzeszközt &z assaonykórusnak folyamatoean kell
fe1haszná]-nj"a, ezétt kéría képvíselőtestiíletet,hogy
határozatíIag döntsön a 65.000.-}'t kifízetésérőlaz
assaonykó:*.rg részére.
Á teettilet nyílt, e8yhan6u suavazással az alábbi határozatot hozta rneg.

Pfaff

Zs.o].t:.

2/L99?. /I.73,/ otrto 8?. határozatl
Á képviselőtesttiLet hozzáJfutll ahhoz, hogy
az urkuti assaonykórus rí3-ta1 elnyert 65.000.-Ft
páIyázatí jutalom &z agszonkórus vezetője
Sárkríny Páj.né részérekifj"zetésre kertíljön'
akí ezt aZ összeget a fo3.yamatos felbasználás
cé1Jából pónz1ntézetné} }re3.yezí el'
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Dr.Benger Istviín jegyző
Hatar1úo: 1992. januá* 25.
.P

-t{'e-LeIoS !
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t/ e

díákönkormányzat támogatása.

Pfaff Zso}tl tájélroztatJa a testtiletet'

bogy a helyi á1ta]_ános ískola d"s"ákijnkor.rrrfuyzata kérésselfordu]-t a képvÍselőtestiilethez, hogy a farsangÍ. bál szervezéséhez,
ílletve tornbola vásár].ásboz nyujtson anyagi táraogetást.
A bálból befotyó pénzeszk'ózt a d"iákönkorrányaat gzeretné
táborozágra fordítani, r$Ível az t]ttiirőszövetség megsztÍnését követően pénzeszközzeL nem rende}kezík.
Á testiilet nyílt' egyhangu sgavazással az a1ábbÍ }ratáro-

zatot hozta

meg.

3llE92. /7.I3. /

OkKt

. SZ.

}ratá:ro za*

z

A képvíse}őtestiílet az áltelános iekola

-3t

összegii
trínógatást sd, abbóI a cérbót, hog;l a
ÍarsangÍ bált ered.ményesen 1e tudja bo-

dÍákönkorwrányaatának 10.0o0.

nyolítani, és a befolyt pénzeszközt

nyári táborozásra tud.je ford"Ítani.
Felelős: D3.Henger lstván jegyző

&

Határíd'ö: 1992. január 25.

€/ i{artogfáríaí Vá].lalat

fe].mérése.

íai
Vál].a].at ernberei me&keresték, hogy Urkut }'{6Jus 1. tér elnevezésiíutcanév e].rend.ezését ésszertisitenÍ kel1ene, ilíPÍaff Zs.o3t:

elmond"ja

a testü].etnek, hogy a

ve]. a Je3-enlegí tér elnevezés enre
haszná].ható.

Kartog'ráf

a közterliletre

nem

Á képvisej.őtesttílet határozathozatal nellőzéséve}Zsebe-

b&zy Káro].y képvise3-őt megbíZ,fr&7 }ro6y a soPon kijvetkező
ü].ésne az átszámozással kapcsolatban javaslatot terjesszen
elo.
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h,/ Községi cimer megalkotása.

3faff Zgo}t: JavasolJa a képvíse]"6testü1etnek' hoff célszerii

llrkut község cirrrerét mega}kotni, ameJ.y javas3-ata szerint
a felujított kutnak a kontur raJzát tartalmazná.
Á képvs,se].őtestü1et a javaolattaI egyetért és a kut felujítása
után a témr{ra vísszatér.
].enne

A polgánaester ezt követően beJeJ"entí a képviselőtegttiletnek,
a Magyar KözJ.iínyben megjelent a köItségpetési töwény és s
köz3.iinybő]. a Po]"grírmesterí Hivata]. beszerez annyi pé].dánytl

testi.íletítagok azt át tud'Ják tanu].mányozni.
TovríbbíképvíseJ.őÍészrevétel,javaslat nem volt a polgár-

hogy a

mester az iíLéstberekesztette.
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