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Jegyzőkönyv

Készült: Urkut község önkormányzati Képvise].őtestü]-etének 1992.
április 28.-án du. L7.oo óraÍ kezdettel megtartott ülésérő]..

Az ülés helye: Községháza - tanácskozó terme.

Jelen voltak: Pfaff Zso1t polgármester,
Dr.Dóczy Mariann,
Fehér József,
Fuith LászLő,
Rieger Tibor,
Tenk Gyula,
Tróbertné Klein Beáta,
Zsebeházy Károly képviselők.

Távol maradtak: Herber Elemér és Sárkány Pálné képvíselők.
Tanácskozási joggal részt vett: Dr.Henger Tstván jegyző,
Szücs Péter MDF képv.

Reísinger Lajos KDNP képv.
onódy Raffael MSZDP képv.
Schmidt István müszakí üí.

Pfaff Zsolt polgármester köszönti a képviselőtestüIet tagjait, a
vottakat és a község érdeklődő 2 állampo}gárát.

meghi-

Megállapitja, hogy az ülés határozatképes, mive1 a képvise1őtestüIeti
tagokból 8 jelen van, ezután megnyitja az ü1ést és ismertetí a napirendÍ pontokat a meghivó alapján.

-2Ezt követően a polgármester az a1ábbi napirendi pontok megvitaását
kérí a testülettőL, a meghivóban rögzítetteknek megfe1e1ően.
NapirendÍ pontokI

L./ Az építendő községi sportcsarnok

tanulmánytervének

megbeszé1ése.

2./

Vegyes ügyek.

1./ Napirend megtárgyalása.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a testületet,

hogy a létesitendő sportcsarnok
tanulmányterví színtü munkaterve e1k6szü1t és ennek Ísmertetésérefelkéri a jelenlévő SCmidt István müszakí ügyintézőt.
Schmidt István: RészleteÍbenismerteti a tanulmánytervet,amelyet a tervező
nyolc példányban benyujtott a képvíselőtestület részéremegvitás céljából.
A tanulmányterv, egyben egy programterv is és ezt a testület elfogadja
abban az esetben pá)-yázatot lehetne kiirni az enged,élyezésiés a kiviteli
telaek e]-készitésére.A pá)-yázat kiirásánál

célszerü lenne a részlegees

tervszolgáltatás kérése,mivel ebben az esetben szakaszosan'', meg lehetne
inditani a beruházást. Javasolja, hogy a tanulmánytervet a páLyázők 5.ooo.Ft/egységáron vegyék át és ezzeL némiJ-eg csökkennének a tervezésÍköltségek.
Javasolja továbbá, hogy a tervezésnélcélkéntvalósuljon meg az, hogy a jelenlegi szoLgáL atí13155t ne ke11jen lebontanÍ.
Zsebeházy Károly: A Mangán Vendéglő átépitésénélfÍgyelembe kell venni,

hogy a lapostető beázásra hajlamos és ezért a tervezésné1célszerü 1enne
arra gondolní, hogy sátortető lenne elhelyezve a meglévő épületen.

Fuith Lá'szLő: Javasolja, hogy NAPLó-ban legyen közzétéve páIyázat és
5 napos határidőn betül legyen biztositott a pályázat Lehetősége.
A képviselőtestület az e]-őterjesztést eJ-fogadta, és nyÍlt szavazássaL
egyhangulag meghozta az alábbí határozatot.
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A képvÍselőtestület az Urkuti Általános Isko]-ai
Sportcsarnok tervezése céljából engedélyezési
va1amint kÍvíteli terv elkészitésipá7yázatot ir
ki. A páLyázők a tanulmánytervet a NAPLó ujságban
történő megjelenéstő]- számitott 5 napon be1ül

foganatosithatják o1y módon, hogy a tanulmánytervet
5.o0o.-Ft-os dij ellenében a Polgármesteri Hivatalban
vehetik át.
A páIyázatokat az átvéte]_től számitott 15 napon belül
nyujthatják be a páLyáz1k a Polgármesteri Hivatal
részére.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő:

azonna]-.

Az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban további észrvétel, índÍtvány
volt a polgármester megköszönte a müszakÍ vezető tájékoztatását aki,
ezt követően az ü1ésről eltávozott.

nem

2./ Vegyes ügyek.
a/ Gubicza János ingatlan vásárlási kérelme.
Dr.Henger István: Tájékoztatja a képviseJ-őtestü]-etet, hogy Gubicza János Urkut, Mester u. 2. sz. alatti lakós kérelemme]- fordult a Polgármesteri
Hivatalhoz, hogy az Urkut, be1terüLeti 28/L.hrsz.-u ingat]-ant szeretné ha
a tulajdonos megosztaná és a megosztást követően kialakítandő 2a/6.hrsz.-u
8o8 m2 területü vállalkozói tevékenységrealkalmas területet megvásárolná.
A jelzett területen autó fényező mühelyt kíván ]-étesiteni, mive1 jelen1eg
munkanélküli és igy próbálja meg szaknáját hasznosítani.

Gubicza János: Elmondja a képvise]-őtestületnek, hogy csak kisebb karosszérí
javitásokat végezne'nem alakulna ki az ingatlanon roncstelep, mivel e]sősor-

ban mühely szintü munkákat látna el.

Dr.Henger István: A rendezési terv lehetővé teszi ezen a területen a mühelyépítéstamennyiben a vá])-al..kozó a szükséges szakhatósági hozzájáru_

lásokat előzetesen beszerzi.

-4A kérelmező nár előzetesen egyeztetést végzett a szakhatóságokkal
saját költségére, de a Polgármesteri Hívatal egyetértéséve]-a te1ek
elvÍ megosztását elkészittette.

Pfaff Zsolt: összefogla1ja az elhangzottakat és mivel a képviselőtestület

részérő]-javas1at índitvány nem vo1t, igy a telek vételárának vonatkozásában javas}atot tesz arra' hogy fix összegben 35.ooo.-Ft-ban kerüljön
megál1apitásra az ujonnan kialakitott 28/6. hrsz.-u ingatlan vételára.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta, és 6 igen szavazattal
2 tartózko4gssat/ zsebeházy Károty'. $s _Dr. Dóczy Mariann a/ meghozta a2
alábbi határozatot:
sg/Lgg2. /tv.28.

/

okI<t,sz. határozat:

A képviselőtestület az Urkut belterületí

28/6.hrsz.-u 8oB m2 területü kert müvelésÍ
águ ingat}an vevőjéü1 kijelö1Í Gubicza János
Urkut, Mester u. 2. sz. alatti lakóst.
Az Íngatlan vételára 35.ooo.-Ft' azaz Harmincótezer forint, amely összeget a vevő az adás_
vételi szerződés aláirásakor tartozÍk megfÍzetnÍ.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határídő: 1992. május 1.

b/ Községi fuvószenekar támogatása.
Pfaff Zsolt z Tájékoztatja a képvisetőtestületet a Müvelődésí Ház átvételével
együtt az önkormányzat a Bányász Fuvószenekar támogatását is elhatározta.
Hivatkozással a 47/Lg92. /tv.13./ ökKt. sz. határozatra elmondja, hogy a
konkrét anyagí támogatás mértékeegyeztetésre került és ennek mértéke
a költsgvetési rendelet10.16o.-Ft. KérÍ,hogy a képviselőtestületet
ben erre a célra elkülönitett pénzeszközbőL a kifizetéshez járuljon hozzá.
A képvise]őtestütet nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi hatá_
rozatot.

-554/Lg92. /Iv.28,/ ökKt.

sz. határozatl.

A képviselőtestület az Urkuti Bányász Tuvőszenekarhoz
átuta]- 10.160 ._Ft, azaz Tizezer_egyszázhatvan forintot
müködési támogatásként figyelemmel a költségvetési
rende1etbenfoglalt erre a célra elkülönitett pénzeszkozre.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
HatárÍdő: 1992. május 15.

c/ Községi önkéntes tüzoltőegesü}et

támogatása.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képvise1őtestületet,

hogy a községi önkéntes

tüzoltók a legutóbbi versenyen eJ-ső helyezést nyertek el és Így a megyeí
versenyre továbbjutottak. A veresenyen való részvételfe]-tétele az, hogy
az utazást illetve a veresenyen való részvételt pénzügyÍleg támogatni kell
és kéri, hogy a képvise1őtestü1et a költségvetési rendeletben erre acé]-ra
elkülönitett pénzeszközbőI 9.ooo._Ft kifizetését enged'é7yezze.
A képvise]-őtestü]-et nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi határozatot.

55/L992. /ÍV.28./ okKt.

sz. határozat:

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az
urkuti önkéntes tüzoltóegyesület a megei veresenyen
való részvételcétjábór 9.Ooo.-Ft, azaz Kilencezer
forint támogatásban részesü1jön a költségvetési rendeletben erre a célra elkülönitett pénzeszköz terhére.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. május 10.

a/ Áttatanos iskolai labdarugó és kézilabda csapat

támogatása.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a képviselőtestülettel, hogy az á]-talános iskola,
labdarugó csapata, illetve kézÍlabdacsapata a korosztályában első he1yezésL
ért el és a további veresenyen való részvételcéljából 5.ooo.-Ft támogatásra
lenne szükség a sportalapból az utazási költségek fedezésére.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta és nyilt, egyhangu Szavazással meghozta az a]-ábbÍ határozatot.

-656/Lggz.

/tv.za./

okt<t.

sz. határozatz

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az
Általános Isko]-a labdarugó, valamint kézilabda
csapata 5.o0o.-Ft, utazásí támogatásban részesüljön
a költségvetési rendeletben elkü]-önÍtett sportalapbót.
A támogatást junius 15.-ig használhatják fel a címzettek.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. május 10.

e/ Zsarnai

ingatlan kérelme.

Tamás

Dr.Henger István: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Zsarnai Tamás
Hősök u. 13. sz. alatti lakós kérelemmel fordu]-t az önkormányzathoz, hogy

a képviselőtestület tekÍntettel arra, hogy ll gyermekes családapa és jelen1eg épÍtkezlk,a község tu1ajdonát részben képező Urkut belterületi 28o/A.
7o4 n2 területü ingatlanrész L/4 tulajdoni részarányát engedje át részére

téritésmentesen.

A képviselőtestület a kérelmet méltányossági okokból elfogadhatónak
totta és nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi határozatot:

57/Lg92. /Iv.28./ ökKt.

sz.

tar-

lnatározatz

A képvÍselőtestület az Urkut belterüLetí 462.tul.
különlapon felvett 28o/A. hrsz.-u 1o4 m2 területü
ingatlan L/4 részarányát téritésmentesen átadja
Zsarnaj- Tamás Urkut, Hősök u. 13. sz.alatti ]-akósnak
abból a cé1ból, hogy az ingatLanon családi házát

fe1 tudja épiteni.

Felelős: Dr.Henger Tstván jegyző
Határidő: 1992. május 6.

f/ Szita

LászLőné

bérleti szerződése.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a jegyző elkészitette a Müvelődési Ház bérbeadására vonatkoző szerződés tervezeté| amelyet egyuttal át is ad a képviselőtestület tagjainak.
A bér1eti szerződés 1-992. áprilÍs I.-vel 1enne hatályos fígyelemmel arra,
hogy a képviselőtestület már a Müvelődési Ház bérlőjéü1 Szita Lászlónét
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1992. március 2.-vaL kijelöl-te bérlőül a 3L/B. 1992. /III.2./ okKt. sz.
határozattal. A képviselőtestület a bérleti szerződ,ést határozathozatal
me11őzésével elfogadta, mivel az a kiutaló határozatnak megfelelően ké-

szült el.
Képvise1ő

í hozzászólások

:

Károly: Vállalja, hogy a kivágott hársfák tuskóinak eltávolitására a kapcsolatot az illetékesseL az Ajkai Városgazdálkodásnál fe1veszi. Egyuttat kéri a képviselőt, hogy az Qrgona és a Pipacs UtcánáI
a táb]_ák kerüljenek kirakásra.

Zsebeházy

Pfaff Zsolt: Javasolja, hogy a soron következő testületi ülésta Müvelődési
Házba,n lenne célszerü megtartani, aho1 a testü1et tagjaí egyuttal bejárást
tartanának.

,

További képviselői észrevétel,inditvány nem
az ülést 19 óra 30 perckor berekesztette.
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