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Községi önkormányzat Képviselőtestülete
U r k u t' Rákóczi u. 45. Tel.: 3.
Szám: L9/L992.

Jegyzőkönyv
Készült: Urkut község önkormányzati KépviselőtestüIetének 1992.
30.-án du. 17.oo óraí kezdet.tem megtartott üléséről.

november

Az ülés helye z Kozségháza

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester,
Dr.Dóczy Mariann,
Fuith LászLő,
Herber Elemér,
Sárkány Pálné,
Tenk gyula képviselők.

Távol maradtak: Fehér József, Ríeger Tibor, Tróbertné K}ein Beáta és Zsebeházy Károly képviseIők.
Tanácskozási jogga1 részt vett: Dr.Henger fstván jegyző,
onódy Raffael MSZDP képv.

Schrnidt István müszaki xgyintéző

Pfaff Zsolt polgármester köszöntÍ a képviselőket és a meghivottakat.
MegáIlapitja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képvi'selőtestületi
tagokból 6 jelen van, és ezután megnyitja az ülést és ísmerteti a napirendi pontokat a meghivó alapján.
Ezt követően a polgármester az alábbi napi'rendi pontok megvitatását kéri a testülettől a meghivóban rögzitettéknek'me$felelőén.
A képviselőtestület az előterjesztett napirendi pontokat e1fogadta.
Ezt követően a polgármester ísmertetÍ a képviselőtestülettel a lejárt
határÍdejú határozatokat, amelyek hatályosultak és a képviselőtestüIet
határo zathozatal- me 1lőzé sé v eL az í smerteté s}e 1 fogadta .

-2Napirendi pontokI L./ 1993. évi költségvetési koncepció meghatározása.
Előadó: Pfaff Zsolt poIgármester

2./ Yegyes ügyek.
1./ Napirendi pont.
Pfaff Zsolt: elmondja a testületnek, hogy az ÁLlanháztartási Törvény érte]mében az 1993. óvi költségvetés koncepció tervezetét, amelyet a Polgármesteri Hivata1 készitett e1 a polgármesternek be kell nyujtania
november 30.-ig a képviselőtestület felé.
A részletes számszaki kimutatások ismertetése után összegzi azt, hogy az
1993. évi tervezett bevétel 1 míllíó Ft-tal kevesebb, mint az L992. éví.
A kiadási oldal főIeg annak a fejlesztési támogatási része rendkivül lecsökkent, mivel a község 11 mitlió Ft-ot fordithat fej1esztésekre.
A szakfeIadatonkéntÍ részletes kimutatást a képvisetőtestület tagjai megkapták, és felkéri a testület tagjait, hogy tegyék meg az ezzeL kapcsolatos
szóbe1i véleményüket.
Herber E1emér: Véleményeszerint a rendelkezésre á1Ió fejlesztési források
és a tervezett sportcsarnok épitésberuházási költsége nem teszik lehetővé
azt, hogy a sportcsarnok beruházása az eddig elképzelt ütemben, illetve
méretben valósuljon meg.

Schmidt István: Müszaki ugyintéző tájékoztatja a testületet' hogy a kisebb
méretü sportcsarnok megépitésenem egészen fele költségbe kerülne és annak
megvalósitása reális lehetőség 1enne. Nem lennének többlet kiadások mint
pI. meglévő lakás lebontása, többlet íngatlan megvásárlása és ráadásul
az osztrák-üz1eti partner többszöri megkereséSre nem reagált, és a tervező
várja a pontos számszaki adatokat, hogy szerződ,éses kötelezettségének ete-

get tudjon tenni.
Raffael: Kinyilatkozza azon szándékát, hogy a község nagyobb méretü
sportcsarnokot épitse fel.

Onódy

Dr.Dóczy Mariann: Elmondja, hogy a pénzügyi lehetőségeket figyelembevéve
főlös1eges kiadás a csarnok felépitése.

Fuith LászLo: Javaso1ja, hogy a polgármester tájékoződjon a hitel felvétel lehetőségeiről, továbbá keressen fel olyan településeket, ahol külső
segitséggel sportcsarnokot épitettek tapasztalatszerzés céIjábót.
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Pfaff Zsol-t: összefoglalja az eIhangzottakat, és elmondja a testületnek,
hogy javaslatot tesz a tervező felé abból a célból, hogy a csarnok méretére vonatkozó tervelkéBzitést 2 hétig halassza el, és eddig az időpontig
az elhangzottak figyelembevételével tájékozódni fog a testüIet elvárásainak
megfelelően. Egyuttal bejelenti a testületnek, hogy a SzaLő házaspár által
lakott bérlakás pótlása legkevesebb 1'3 miIlió Ft-ba kerüIne, mive1 ilyen
vételárért sikerült a községben megfele1ő lakás ta1áIni. Tekintette1 arra,
hogy a csarnok nagyságával kapcsolatban végleges döntés nem alakult kí igy
a lakás megvásárlás függőben lesz tartva.
Ezt követően a polgármester az 1993. év1 költségvetési koncepció tervezete
határozathozatalra bocsátj a.
A testület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi határozatot.
LL6/Ig92. /XI.3o./ ÓkKt. sz. határozatz
A képvíselőtestület a je1en jkv. mellékletét
képező 1993. évi költségvetésí koncepció tervezetet elfogadja, és fe1kéri a polgármestert
és a jegyzőt, hogy a törvényben e1őirt előirásoknak megfelelőerr az 1993. évi költségvetés

tervezetet terjessze a képvÍselőtestület e1é'
rendelet alkotás cé1jából.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Dr.Henger István jegyző
Határidő: Az állami köItségvetés elfogadásától
számitott 30 nap.
A napirendÍ ponttal kapcsolatban további képviselői észrevéte1 nem
volt.
Vegyes ügyek.

a/ Kozterületek, és kozterület}aaéZnáü'atí :oi;-'inertcke.
Dr.Henger István: Tájékozta$a a testületet, hogy Urkut Község Tanácsának
L987. /vI. 26. /TE.sz. rende}ete korrekcióra szorul, különös tek1ntettel

a rendelet 1. sz. mellékletét indokolt hatályon kívül helyezni és helyette
uj rendeletet alkotni, mivel az akkor megállapitott dijszabáSl'rendkívüI
alaesony összegeket tartalmaz. Továbbá a mellék1et nem rögzit olyan tevékenységeket, íIletve azokhoz megállapitható díjtételeket, amelyek a gaz_
dasági vá]-tozás következtében lettek aktuálisak.

-4Pfaff Zsolt: Ezt

követően megkéedezi a testület tagjait, hogy az előzetesen
átadott rende]-ettervezetteI kapcsolatban kinek van észrevétele, VagY javas1ata.
A képviselőtestület részérőlészrevétel,javaslat nem volt, igy a polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület
rendeletet.

nyilt,

egyhangu szavazással megalkotta a következő

6/1992. /XI.eo./ cikKt.

sz. rendetet:

A képviselőtestüIet az Urkut Község Tanácsának
2/Lg87./vl.zo./ rr. sz. rendelet l. sz. mel]ékletét hatályon kivül helyezí, és ugyanakkor negalkotja a külön iven szerkesztett Urkut községi
önkormányzat tulajdonában áLLő közterületek közterülethasználatí dijának mértékérőlés megfizetésénekszabályairól szóló rendeletét.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Dr.Henger István jegyző
Határídő: Kihírdetésnapján lép hatályba
Az,elYlsngzott napirendi pontta1 kapcsolatban további képviselői észrevétel, javaslat nem volt igy a polgármester áttér a következő előterjesztés
megtárgyalására.

b/ Iskolai kézilabdacsapat támogatási kérelme.
Pfaff Zso1t: Tájékoztatja a testületet, hogy az ÁLtaLános Iskola kézilabda
csapata eredményesen Szerepel a megyei szintü Veresenyeken és a csapat
edzője a folyó évben hátralévő Veresenyeken való részvétel céIjábó1 Pénz_
ügyi támogatást kér, amely az utiköltségek fedezésére szo1gá1na.
A képvÍselőtestület nyílt, egyhangu szavazássa1 az a1ábbi határozatot
hozta meg.

L1z/Iggz. /xr.go./ okKt. sz. határozatz
A képviselőtestület hozzájárul ahhoz' hogy a Hauser
Lajos Általános iskola kézilabda csapata 5.ooo.-Ft,
költségtámogatásban részesüljön, amely támogatásból
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a Versenyeken való részvéte1tfedeznék.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. december 10.
bl Hajdu János földterület

bérleti kérelme.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a testülettel Hajndu János Erdő u, 24. sz. alatti
lakós az Urkut, belterüLet 5L7/45.hrsz.-u területet szeretné mezőgazdasági
müvelés céljából bérelni. Javasolja, hogy a terület kihasználatlansága miatt
a kérelmezőnek határozatlan időtartamra 50 fil1ér/m2 áron adja bérbe.
A terület 2 ha területü.
A képviselőtestület az eLőterjesztést megvitatta és határozatlnozatar" me1Iőzésévelfelkérte a polgáremstert, hogy a végleges döntéshozataL előtt a kérelmezőt kérdezze meg, hogy 5o fÍllér /m2 áron hajlandó e a tárgyi területet
bérbevenni.

c/

Mangán Vendéglő megvásárlása.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a képviselőtestülettel azt a folyamatsort, amelynek
érteImébena Mangán Vendéglő tulajdonjoga a helyi önkormányzat részére
megszerzést nyert. Ennek értelmében az L992. október 13.-án megkötött
szerződ'éssel mÍndösszesen 3.616.o5O.-Ft értékbena Mangán Vendéglő önkormányzati tulajdon 1ett.
Az önkormányzat képviselőtestület ide vonatkoző határozata értelmében 1992.
október 22.-veJ kilépett a Pap és Pál Bt.-bőt igy minden jogí akadály el_
hárult afíelő1, hogy a sportcsarnokot a tervezésenk megfelelően lehessen
épitettni. A testületí döntésnek megfelelően a tervezésseI megbizott Kft.
részérerésztervek szo1gá1tatása ellenében átutalásra került 4oo.o00.-Ft.
Kéri, hogy a képviselőtestület az irásban becsatolt számadatok fígyelembevételével határozatíLag Vegye tudomásul a tulajdonjog és a tervezéssel
kapcsolatos feladatok pénzügyi rendezését.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta, és nyiIt, egyhangu szavazással meghozta az aLábbi határozatot.
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öxrt. sz. határozat:

A képviselőtestület a Mangán Vendéglő megvásárlása
és a sportcsarnok épitésetárgyában az atábbi rész1etezésü köItségeket fogadja el:
Vételár:
2.870. OOO. -Ft

Privatizációs
költség:

Átirási illeték:

450. OOO. -Fr

3oo.o5o.-Ft

Tervezésí köItség: 4oo.ooo.-Ft

Mindösszesen: 4.016.o5o.-Ft
A képviselőtestület egyuttal fetkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentebb felmerült
költségek figyelembevételévela költségvetésí
rendelet módositását készitse el és a soron következő ülés elé terjessze be rendelet módositás
céIjából.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. december 15.

Pfaff Zsolt kíegészitésképpen az eLhangzottakhoz hozzáfúzi, hogy az
épitési engedély megszerzése folyamatban van, Ajka Város Po1gármesterí
Hivatala fogja az épitési engedélyt kíadni, amikor valamennyí fettétel
rendelkezésre áI1.
c/ Telefoneltátás
Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy november 30.-án
értekezlet volt Ajkán a Polgármesteri Hivatalba, ahol l a MATÁv 'képvíselője és Ajka és a környező települések polgármesterei vettek részt a telefonháLőzat kiépitésévelkapcsolatos értekezleten.
A tájékoztatón elhangzott, hogy állomásonként 40_45.ooo.-Ft befizetés
ellenében 1994. év végérea telefonhelyzet a körzetben megoldódna.
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-7e uatÁv nyilatkozata értelmében a befizetett összeget visszatéritenék
oly módon, hogy 2 év türelmí idővel,6 éves futamidővel kapná vissza
az érintett szeméIy az áLtala befízetett hálózatfejlesztésí költséget'
telefonElmondja továbbá, hogy aközeljövőben ismételt tájékoztató lesz a
háLőzat létrehozása céIjából, és erről a képvisetőtestületet tájékoztatni
fogja.
Az elhangzott napírendípontokkal kapcsolatban további képviselőí észrevétel,inditvány nem volt igy a polgármester az úLést19 óra 30 perckor bere-

kesztette.

polgármester

