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Község1 önkoyneányzat KépvÍso]"őtostü}ete
8409 llrkut, Bákóczí u. 45. Tcl.: 3.
Szám: 18-]-o,/1995.
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Kégzü].t: Urkut Község dnkelnápyzata Képvíse3.őtgstületének
1995. rnájus 29-ón 17.oo ólakcr meEtartett rendes
uJ.eftexoJ..
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,

,
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Az ü1ég bclyj: Községháza - tanácgkezó telem.
Je].on vannak:

Pfaff Zse].t polgármester,

Bronn János,
Dl. Dóczy ll{arianna
Ibeund Ántal'

9

Gelecs Míbály'
Gubicza $ánder,
Klotn Zeltáané'
I,iesaucl NáBdcrnó,
RÍeger Íibgr és
tenkné l,ipp ÉvaképvÍselők.
Taná_cskeg3ísi jegea} rés,zt v.ett: Vértes eIik}ós jegyző

Meebívgttak qL }. / Bap1rendi. pent- térgyalás{íEél:
Áorlm Irászró fiaugor Trajcs Á].t. Tsk.Ig.
Tep1akaé FeÍtb Roaália vezetőovonő

Pfeff Zse]-t: Pelgárnegter kögzöptÍ & kképv1se].őkot, a megbivottakat és & ktjzgé& 35 érdek].6dő áIlaapolgá}+t'
Mc5á11ap1tJa, bggy az ülés határozatképos, m1vel a Képvíselőtes*
ttileti tagekból L0 je1en van.
Mogr,ry1tja az ülést és Ísmertot1 a napírendíporatokat a rae6hivó
al-ap j rán.

2

I{apírendi pon!ok: 3-./ Lz Lo23/L995. /ITT..22./ Kolra. hatfuezatból
fakadó belyí Íptézkedésekmegtárgyalá'sa.
E1őa9ó:3íaff Zsolt polgárraegter
Vé:ltes Miklós jegyző

2./ Ye6yes

tigyek.

napíreradi pontokat a Képvíse]-őtostület határozatbczatal
rae].16zésévo1 elf ogad te.
Á-

1./ NapirgnilÍ pentz L./ Az Io23/L995. /TTÍ.22./ K€IB. batá,rgzatból
fakadó he1yi íntézkedéseknegtárgyalása.

PfafÍ Zec].t:

Képvíse16teetü1et 44tl995. /Iv.26. / ötxt . 3Z. b&tárezata alapJán az intézrgényekvezotdi k1dolgozták költségcgijkkontő preglarnjaíkat. Á kliltségvotésiévből e].tolt ídő na1att, ogek az
ídőarányes csökkentésre tesznok javaslatet. Á javaslatck az érdekképvÍseletÍés szakmai köziÍeségekkel történt egyeztotés utdn koriiltok e KépvÍselőtegtii]"et elé. Kérdezi a kdpvÍseIőket, }eo&v vans kérdégük az intézgópyvozet6khöz.
á.

Kl-ein Ze]_tárné l Yéloményeszorínt rnÍnd az iskc1a, m1nd az oveda
ploalamjrínak kíde16ozása eerán a 6yerekek érdekeíttartetták
gzeÍn előtt' Á delgozókat érintő juttatásek lettek megfate6va cgy
rain1má]"is 1étszrínleép1tés
mellett, araí még csak kis nértékben
B.eEy a szak'Raí eaínvonal revására. Az öpkerlaáEyzat enyagi ho1yzetéye tekintettel 8 p!€grangkat eJ.fogadásra Javaselja.
Brepp .Jlfues: Nem resgzakalatbó]- történnek ezek a }efaragások,
beneg az öxkerraiínyzat apyaEí bclyzeto níatt. BiráIja az el6ző
testtilot döEtését a telnaesarBek berubázás laiatt.

RieEor Tiborl Kérdezi a pelgármestert, hegy a tervezett bevéte-

lek hegyen aLakulnak?

r--
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Pfa$f Zsolt: A vÍziközntivck kenccsszíóba ad{c{ra ]. érdok16dő
jelcntkezett' rövÍd távon azenban résgükrő1 oen Jöbet J.étre,
cgak bónapok rnu].va. Á Müve].ődégí házaal- kapcso3"qtban 2 érclok16dő vBB' és fígyelerabo vévo, be€y klbagzná]-atlan az épü].et,
valaraínt, hogy a tornacsarnek át tudJa venní & funkcíóít, érdemcs e16endolkedni az e1Ídogen1tégér6]..
Véde]-nébe voszi az eL6ző testü1et döntését. Egyrészt vannak
ijnkerrpányzatok, araolyek nera épitenek ternacgarnekot, nó6is ncbéz
belyzetben vannak. Másréezt az akkeli gazdasági holyzetbea
negaIapezett velt @ döntés' nen tudlrattuk, ltoEy iLyen nehéa
he].yzotbo fe6 kortilní az alsaág.
Gu}Ígze Nándel: Íostvé]íktÍzség1
kapcsoJ-ateinkból Juthatunk-e
valamílyen bevételbez ?

Pfqff 3se].tl Kulturális ég spart kaposolatunk v&B' clo e gaudaoágí kaposelatek raég norn éptiltek ki. Nen ezáraithgtunk rá.
Véleménye szelint a Kerraány}.ratá.rozet ég a Beliiayg1nieztorí levél csak .iirtigy veltn a f6 ek az önkclrgdryzat anya51 belyzeto. VéIeraénye szerint o€y ftiggetlen b1zettságnak kellott vcltra k1dclgezní s prs&ramekat.
Áq3íra

-r,ásaró

l

Jánoe: Nem ért egyet az Ígazgatóval. A tavaly vó6zett
i{sz vÍzg6r{1at raegrautatta, h'gy rniIyon alacsoray kíbasználtsá6ga1 ruüktjdnek az Íntézraénveínk,ée & költségvotóg tervezése
serán Ís ezóba került & leépités' csepextösezevenág.
Azaat- sem ért egyet, hegy egy eset1e6 drá6a pérazen fÍzetott
fiiggotlen szakértőí gzervozet u&vanazt jav&6el'ja, raÍEt raest
az Íntézményvozetők ípgyen.
Brorara

Ríeeer-T1bgrl Vé].eményeszerÍnt huraánusan járt el a KépvtseJ.őtestület' a vezet6 döntso Ü1, leagy rrain tud móg takarékeskodni.
Elfegadrísra javaselja a pr€gÍemokat.
Eayébb érdornÍhazzászótág nem lrangzett

cl, ezért a

pe16ármeg-

ter a napÍrondÍpontet rendoletalkctásra bocsátetta.

-4:
A Képvigc16testü].et 10 1gon szavezattal, tartózkedás ég 911engzaveuat néLkü]., egybanguJ.ag rnogalkottg & kövotkező rendoJ.etet:

4 r995. -.29./ ö.kltt..gz. lep!g].o!el
Lz önkerraányzat L995. évÍkö]-tségvetését
negálIapitó 2/L995. /ÍT.za./ cjtxt. BB. ÍGItd

olct

nód

osÍtd'sá.Tól.

Ürkut Község öakorrnápyzatának Képviselőtestülete az Áltarabáztartr{sról szőLó l99?.évi
xXxvIIr. tv. 74" és 9].. $.-& alapjrín a
2/L9g5. /ÍT.2o,/ cjtxt. BZ. reaclolet raódasítására tr'z, alábbi rende]-etet alkotJa.

Á ktiIiip ívep szorkesztett rendeIet Jolen
Jogyzőkönyv e]-választbatatlaa részétkópezí.
Fe&]

ős

:

;::i:"';:llr:"}:ilff"*"'

Jratézrnényvozet6k
Hatálidő: FeJ-yaaates

A napírendÍ pontet követőon aB érdcklő'd6 á1].ampe1g*{'rek e].bagvták
& termot.

2./@
Voeyes litrreF

a./

Ho]-yJ. trínoga-!ági kérelglek

lÉaff Zso13l A képvíselők megkapták a kére}raeket, kér1, hegy

&

képvise16k @ költségvetésiíkbon negáJ.lapitett keretösszog f1gveIcmbevé'üelévelbezzák me6 döntégüket.
A Kópvise1ő,tegtii]-et 10 igen szavazattal, tartdzkedág és elIengzavazat nélküi]. megbezta a követkeaő határozatokat:

5

49 /199_5:

/v.29./ ÖkKt'. gz. hat{íx9zat:

Ürkut Közeég 0nkermányzatrínak Képvise].6testü1eto
Völös Ze1tán és Nejo lllkut, Erdő u. 5. gz. aIattÍ
lakósok légaőre ].20.ooo.-Ft, a|zaz Egyszilzbuszczel

forint

és kö}tségnentos visszaÍizotendő tá_
nogatál folyósítását oragedélyezíaz Ürkut 5L7/4L.
brgz.-u ÍngatLanen csa}á'dí lz,áz épÍtésecéljábó]..
A kére1mez6k a belyÍ tánaegatá'st L2 év alatt,
e&yen16 rész].otokben taltoznak raegfízetni.
Á részIeteg feltételeket & ktilijn iven szerkeeztott saerződés taltalmazza' amelvet f* jo&yz6
készÍteI.
Fo191ős: Vértes Miklós j.e&yz6
Het4sÍd9l 1995. juníus 30.
kamat

5o/L995. /v.29./ örnt. BZ. batárezatl,
I]rkut Község dnkarrnányzatr{pak Képvise16testülete
Íakáos Tmre és Noje Ürkut, Ácly Ul. 5. B%l alattí
].akógek régzére12o.o00.-Ft, a,zaz Egyszázhusueze}
forixt kagat és köJ.tségrnentes vísezafÍaetendő t{í_
raegatás fotyósitáeát angedé1yozíaz l}rkut 5lT/26.
hrgz.-u Í.ngatlanen cgaIádí báz építéseeéljábó]..
Á kérelmezők a belyi táraegatást L2 év alatto
egyonlő rószletokben tarteznak ne6f1zetn1.
A részletes feltételeke_t a külön ívem szelkesztett szerződés tartaIra&zza, ataelyet a jeayző

kéezit eJ-.

Fele}ős: Vértes M1klőg l'.e€yző
Hatríridó: L995. junÍus 30.
5L 'L995. /Y.29

.

/

okK-t:

'

sg. hatőxazat!

Urkut Község cjnkernányzatának Képvise16testÍiIete
Xová'c,g György és Neje Ürkut, [omet6 u. 32. 9Z.
a].attí Iakósok részé]Íe80.o00.-Ft, azaz Nyo3.cvanezer forÍnt kanat és kijItségrnentos vísszaf1zetendő'
trínegatás folytjsításdt engedélyez1 az Urkut 351.
hrgz.-u íngatlanen lóvő' cgaIá'dL |aáz b6vitése

célJábó1.
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A kérelmezők a belv1 támogatást B év alattr'
egyenIő régzletokbon tarteznak nogfÍzotní.
A részletes foltéte].eket g külön Lven gzcrkogztett gzerződés tartalma?,z&, aneolyot a
jogyző kégzíte]-.
Ib].elősl Vértes MÍk1ós Jo&Yz6
Eatrírídő'l ].995. juríus 30.
52/L995. ' /v.29.

/

ötxt

.

8%.

batározati

Ückut Kiizség öpkermríayzatának Képviee16testü1cte Tóth József és Neje Urkut' Május 1. tér 9/l.sz.
a]_atti lakósek részére44.ooo.-Ft, &B&z NcEyvepnégyczer fgrípt karnat és költségnentes v1sszafizetondő táraegatás fe].vósitásdt engedélyezÍ az
IIrkut 408/74. brgz.-q ingaticnsm 1év6 családi báz
b6v1téso célJából.
Á kérolnezők a belyi támegatást 5 év a3.att,
egyeal6 régz].etekben tarteznak megfizetni.
A részletes feltételekct a kültja iven gzgrkosztett szerződés tarta1xa%na, amelyet a

aeeyzí készit el.
Fo1elős l Yértes t+líklós jegvző

Eg.táridő: 1995. jurius 30.
53/!?.95.

/Y,ZL/

oVJ{t.

sz.

ba*ő+eag!t,

Urkut Község önkermlfuyzatának Képvieel6testü'l.ete
Pichler Forenc és Neje Urkut, Petőfi [l. 23. 8Z.
alattí lakósck belyi táraegatás írrínttkérelmét
a tánegatásra fcrdítbató keretöeszeg kímeriiléee

aiattelutasit.ifu
}'e1e1ő's: Pf af f Zselt

pelgárrneeter

Határidő.l 1995. Juníus 30.

7

b./ Helyi

tárngaatás elen(etléso- íráBt! k-éreleÍB.

Pfaf.f Zee1t: Igmerteti Horvátb Imro Ürkut-ZsófÍepuszta1 r*to*
kéreImét,amelyben belyl tránogatás vísgzafÍzotéséEokÍelfüggcsz_
tégótl VaEY eJ_engedését kéli. Á kére].mező anyagí és családí bolyzotére tekintctte]- javasolja a bcIyí táno6atr{'s összegénok
31.860.-Ft-pak az elengedégét.
Á Ktípvísc].őtestü].et a javaslattal cgyotértve 10 igen gzavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkiil, cgyhan&ulag nogbozta a kövotkoz6 batáraaatet:

/v.29./ ötxt. 9&. határczat:

54/L995.

Urkut Kiízségcjnkarmr{nyzatának KépvÍaelőtos_
tülete llervátb Imre és Nojo Urkut-Zsófíepusztai Iakósek részéreraegá3.1ap1tett karaat ég
költségnenteg tárce5ata{'s ha{tralévő összegét

_Ft-ct, azaqi EargÍnoegYezernyo]-eozázbatvap Íeríntetelongedí.
31.860.

Fe1e16s: Vértos ![ikLós jo&yz6'

Határídől

c./ grkqti

Azopna]..

$apok.

Bfaff_Zgelt: l. közsógbon nár több évo raegrondeaík az Urkutí
Napekat. Kél1 a Képvíselőtestiiletet, hogy batárezzen a pregren
id6pentjáró1, ég ha tgény van rá, bizzen rneg e képvise16k közül
va].akít aki a szelvozósbon is régzt v6gz.
Á Képvíso16testti1et a javaslatot mo6vitattan ég ].o igon szava-

zattal, tartózkodás és ollengzqvazat eélkiíl, egyhenguJ.ag
hozta a következő határezatot:
55/L995.

nregi

/v.29./ ötxt. su. határcaatt

IJrkut Község dnkernányzatárak Képvíselőtestü1ete ez Urkuti Napok rondezvényének időpentJrának L995. szcptenber 2-3.-át tüzi ki.
A KépvísolőtogtüIet & sajá't tagJai közül
& szalz.ezésbop való közroraliköiléscol T,1csauor

-8N{íEdolnéés Eenkné T,ípp Évaképvisc].őket

bízza tacg.
Fe1e1őe; Mcgbizott képv1soL6k.
Eatrírídő: L995. szoptembor 03.

d./ Veszprén Megyeí Rendőr-Fő'kapítáaysáE
}faff Zgclt: rsnertetí a

kéreIme.

Veszprém Mcgyoi Rend6r-36kapítá:nyság

kénoJ.raét,erae].ybon a gziíkös anyagi helyzetükro

tekíntettol

kérik a Körzeti MegbÍzettí Ilcda bérleti díjgnak káf,í.zgtéce
atőtí raentesítécüket.
A Képv1ge}őtestüIet 6 1gen szavazattel, tartózkodác nélkii]-'
4 olleggzavazattel raegbczta a követkoaő batárezetotl
56/L99j, lY.29.l otnt. 3Z. lcatáÍezatl
Ürkut Község dnkermágyzatáraak Kópvíse].őtostü]-oto
az öpkermányzat anvagi be3.saotére tekíatettel
pep mepteg1tí e Yeszpréra Megyei Rond6r-Tőkapttáxyságet az áltaj-uk az Urkut, RákóozÍ [l. +5. 3z.
a1att bérolt Körzcti }'{ogbízatti lrodq bej"ysége
bérIeti dijrínak raogfízetésea].ó]-.
Fg}glőp; Yérteg lr{ik].ós Jegyző
Határ1dől feIyamatos

e./

Í,ana Gettfriod kérelnre.

Pfaff ZePltl rsmertotí T,arag GettfrÍed 84oo AJka, ÁJ.kotndny
|l. 2. TÍ/5. 8z. a1ettÍ }akóg kérelmét,amelybcn az Urkut'
Ccekona1 u. 1' 3!ö. a].atti, önkerraányzatí tulajdcrrq éptiletbea
,/Nagyház/ szeretae bolygéget bére}nÍ,vÍdeókö]-cgönz6 létcsítése céUábóI. Javasolja & kórelera kedvező clb1rá].ását.

i!::
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A Képvíse].6tosttÍ1et& javag1atat negv1tatta és 1o ígen.
gu&vaaattal, taltózkodrís és ellenszavezat néLkü1, o&yhan&ulag neghozta a kijvetkez6 batá.rezatot:

/v.29./ ötrxt. 3Z. hatá'rozatl

57/1995.

Ulkut Kiizség dnkolmaínvzatá:aak Képvíselőtostületo lan6 Gottfxdod ÁJka' AlketmáxY lI. 2L.
Ir/5. 9Z. alattí ].akóenak bérbeadja az Urkut;
Csekepeí u. 1. EZ. q].at-i;i Í|Nagy}aáz'' épüIet
egy bolyÍséaét1995. Julíus J.-t61 5 évre.

Á f1zetendő bérletÍdi.j összege 3.oo0.-Ft/uo
+ Á"fa , &zaz Hárenezer ferint * áfa bavcnta.
Á Képvise].őtestülot ne$bízza & jegyzőt a
rész].eteg fe].téte].eket saltalmazó bérletí
szerz6dés elkészítéséve1.
Felelős,l Vértes lvliklós jegyző
HetrirÍd6: 1995. Jueíus 30.
f, .

/

Er

d

őb:Ll.:t PkcsEég

L t áreuls'b

n

évh aszn d']'g t a .

PfaÍf ZFgLt: Á képvíselők rnegkapták az

Lgg5.o5.26-IáB raegalakult
lJrkut-Cgrírda}aogyí Erdőbirtekcscág kérelmét,araolyben az'lTJrkutt'
sző bqszná].atá'bez kérik a Képvtse16testii1et hezzáJárulását.
Javaselja a hezzájáru].ás raegadáeát.

Á Képvígelő'teetület & javas1attaL egyetértve ].o í6en szavezattal, tartózkodás ée e].1enszavazat néttul e€yhangula5 me&bozta a következő batálezatot:
58/1995.

/v.?9./ öurt. BZ. batáreaatl

Urkut Község onkarmányzatáíaak Képv1se16tostü1ete
az 1995. máJus 26-án megalakult Urkut-Csárda}ie&yi
Erd6bírtokossáE kérelraónek helyt adva hazzá.jlírul
az Eldőbírtekesság novében &% nUrkutn saó hasz-

ná1atáhez.

Fele}.ís: Pfaff Zgelt pelgaírmeeter
l{atrírldő: Azonnal.

-10
g./

NemzotlgésÍ Déluj.án gcgrcndezéso.

PfaÍf ZselÍ: ].995. JunÍus 4-én Nerlzot1séeÍDé].utánt rencloznek
a községii]akbon. A gzervezők chhcz kórnek tá:aogatá'st az öpkor-

máxvzattól. Á rendezvénybez ].o.00o.-Ft-ra ].enno szükség, anoJgb61 szepdv1csot' üditőt és viráget vr{sa{rg].nának a résztvevő
kórusEknak' zenekarnak.
Á Képvícg]-6tegtií1eta Javaslatot mepvÍtatta és 10 Ígen gzavazattal, tartózkodás és e]-lengzavazat nélkül, o€yhan6q1ag Éegbezta & következő batárezatoti
59/L995. /v.29.,/ ökKt. #Z. batárezat:

Ilrkut KijzgéE ogkerráááyzatának Képviselőtestülete
az L995. junÍus 4-ég raggrenalezonilő 1{emzetísé6í
Délutlfu költgégeí}rez 1o.o0o.-}'t:ta]", aza,?, ILzeze:r fcr1nttal járul kezzá, a% áItaláncs taxtaIék terbére.
Fele}ős: Yértes MíkLós Jegyző
Határid-{l L995 juníus 02.
b.

l

Müve].6dési ház, értékeF_Ítése'.

?faff, Zseltl Yisszautalva aE első naplrendí pentra

eJ.mendjan

beev a. bevéte].ek növelése érdekébenszükségessé vá}1k ez
öpkolraányzat írgetJ.anJairak értékosÍtége.
Epnek egyík lebetséges uródJa az önkermá:ayzatÍ tulajdenban
]-év6 Miive16déeÍ báz értékesítége-Jsvaee].ja & testtiletnek,
llegy adjen fe].batalrraazást a polgrírnaegtelnek az értékee1tés_

sel kapcsolates tálgyalásek

me5kazilésére.

A KépviselőtestüIet batárezattrazata]. rge]-lőzégévc]- fe]-hatalrgazza a pelgárroestert, bogy e].6zetes tár€yalásekat
felytasson a Müvelődósí ház elídeger:Ítéseiigyébeu.

lL
Í../ Sogrtkör

:-

müködése.

Bronn Jánog: Vélernényeszerínt az UrkutÍ Sportköl L995. nájus 17-í ti}ésénaz alapszabályzatnak nem rncgfe1e1e6en történt az uj vezetőségi tagek neEváJ.asztága.

P$aÉfZeeLt: Á kérdéstísztázá.sáÍg Javaso}ja, hogy az önkernányzat függessze fe]. tríraegatáeát az Urkuti Sportkör
részérc.
A KépvÍselőtestiilet & javaolattal e&yetértvo 10 igeu Bza'
vazatta3.n ellepszavazat ée tartózkedás pé}Etíl,egyhgngulag
rnaghezta a ktivctkező batárezatet.
6ol-1995., lY.29./. siEKt.

sz. batárezFt:

Urktrt KcÍzségÓgkormányzatának Képv1se].őteg-

tiílete Ío].íüggesztíez tIrkutÍ Spertkör tánregatását. A Képv1selőtestület utaeitja a pelgármostert, b"gy a követkoző tectületi ti].ésre

a kóldés tisztázása érdekébena Spertkör kép-

vieelőít hivja
Fblelős l ?f af f

iaog.

Zee]-t pelgárraeeter
Eatá:ridő; 1995. Junius 30.

j./

Az A;ikg VtfuesÍ J'öld,bivata} je]-3épe.

A Yráree1 Földhívata1 jelezto, he&y az öEkermáEyzat ée a HaJdu és táÍeaíBs.között létrejött szeta5dés alapJán
& tu].ajdenjegot uen tudJa beJegyezn1, raert & telüIet /Urkut'
5l7/2. brgz./ k|ózterületként van ny1lváatartva a 3CI.o7l/l992.
ín6at1anmcgesztás1 batárczat a1apján.Lz önkormányzat 55/L993. /vITT.l3./ orxt. SZ. batárezatábgn

PfaÍf Zgeltl

döntött az olíde6enitésről.
Javase}ja, hcgy a KépviselőteetiíIet a,z érvényben]-évő ÁttaIríncg Rend ezésj- Íerv a].apján kólJe a teriÍlet átraira6gitését
beép1totlon területté.
A ffépv1solőtestület a javasLatta]- egyetéltvo J.o i6en gzav&-

L2

zattg]., tartőzkgclás és cl].enezavazat rrélkii].' ogybengu].a&
me6bozta & kövotkez6 batálozgtet!
6L/L995. /v.29./

tjtrt. 9Z.

hatá"rozatl

{Ilkut Község cjnkermányzatcxak Képv1sg]"őtestü]-ete & fe].ü].vizsaá]-t ós élvéayben]-évő
2/L99L. /ÍT.6./ CikKt' őZ. !Qndo].etto]. Jóvábagyott t]rkut Községi Áttatríaes Rendezés1
lorv aLapján átnireősítí ez lírkut, 5L7/2.
brgz.-u torü].gtot beépitetetlon teliiletté.
Á Xépvisel6tcgtti]"et me5bízza a Jc6yz6t'
begy a hatr{rezatbln f,cglaltaknak rnogf,elc]-őep az djka1 Várae1 Fijldbívatal fcló
a sziikségcs átvezetésí kéxe].met Juttassa eI.
3'c.1g1.6gl Yórtos Mík]-ós Jegvző
Ha}igiet6l L995. junÍus 30.

Pfaff ZseLt pelgr{rmcgtor tájékeztatja a képv1oelőkot, hEgy

vcgvgs ügyek következő rrapírendi pentját zefut ülésen ke].l
tárgyalní a testü].etnek.
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