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Kovács Mihály p1ébános.

Pfaff Zsolt polgármester köszöntÍ a képviselőket, a meghivottakat'és
a község 2 érdeklődő állampolgárát.

Megá11apítja, hogy az ü1és határozatképes, mÍve1 a képviselőtestületi tagokból 7 jelen van, ezután megnyitja az ülést és ismerteti a napírendi
pontokat a meghivó a1apján.

Ezt követően a polgármester az alábbi napirendi pontok megvitatását kéri
testülettől, a meghivóban rögzitetteknek megfe1e1ően. A képvÍselőtestület az előterjesztett napirendi pontokat elfogadta.

-2Napírendi pontok. I./ Környezetvédelem, köztisztaság helyzete a köz_
ségben.

E1őadó: Zsebeházy Károly képvÍselő

2./ Községi sportcsarnok tervezéséremeghÍrdetett
páLyázat elbirálása.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
3./ Vegyes ügyek.

1./

Napírend megtárgyalása.

Pfaff Zsolt: rsrnerteti az előzetesen kiadott beszámolót, majd felkéri
a napírendi pont előterjesztőjét, hogy tegye meg a szükséges szóbeli

kiegészitést.

Zsebeházy Káro1y: Véleményeszerint alapos szem1é]-etváltozásra lenne
szükség, mivel a községben Ígen sok háztartás ugy müködík,hogy a

szennyvizh'áLőzatot a lakásbó]- a közterü}etre

vezetik, és ezeket a
szabályta1anságokat célszerü ]-enne felderitení, és a szabáIytalankodokkal szemben hatósági uton eljárni.
A lomtalanitást szervezett körülmények között lenne szükséges elvégeznÍ,
mivel jelenleg a lakósság a háztartásoknál keletkező különféle nem konyhai szemétnek tekintendő anyagokat í11egális szemét]-erakóhelyekre helyezi e1, és ezzel a község arculatát rontja. Ismételten intézkedni
kellenne a kóbor ebek begyüjtése tárgyában, mivel rendkivüli módon
elszaporodtak és ezek fokozott veszélyforrást jelentenek.
Herber Elemér: Nem bizik a lakósság szemIéletvá]-tozásában csak akkor
ha ehhez valamilyen kényszer is társul, ezért a csa1ádokat fel ke1l
hívni,hogy a lakásuk előtt tartsanak rendet. Jó pé1dávai- az önkormányzatnak ke1lene élen jární, hogy elsősorban a közterületeket ke]-lene
rendbetenní, ehhez egy fa1utisztitásí napot ]-enne indokolt szervezni.

Pfaff Zsolt: Összefogla'Lja az elhangzottakat, és tájékoztatja a képvíse1őtestületet, hogy az épitéshatóság el fog jární annak érdekében,hogy
a szabáLytalan szennyvÍzelvezetések szünjenek meg, a tulajdonosok kötelezve lesznek, hogy zártrendszerü szennyviztárolót épitsenek 3 hónapon be-

-31ü1. A lomtalanitás megszervezését a Polgármesteri Hivata} magára
vál1a1ja a megfelelő értesitések a lakósok részéree]- lesznek küldve és a községi tulajdonban lévő kístrakrtor a házak e1é kirakott
lomot el fogja szá]-litani a szernétIerakó helyre.
A kóbor ebek ismételt begyüjtése cé1jábó] köze1jövőben Íntézkedés
fog
történní a gyepmesteri szolgálat felé.
A testület az előterjesztést egyhangulag elfogadta.
2. / Napirend megtárgyalása.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a képvÍselőtestülettel, hogy a sportcsarnok
épitésérekiirt páLyázatra 8 db terv pályázat érkezett be amelyek közü}
több volt ame1y, épitési rendszereket is tartalmazott.
Az ajánlatok ígen eltérő tervezésÍdijjal lettek megtéve és ezért
fel,
kéri Schmidt István müszaki úgyintézőt,hogy szakmailag értékelje
a beérkezett pályázatokat.
SchmÍdt István: Részletesen ismerteti a képviselőtestülettel
a beérkezett
pályamunkákat, és véleménye az, hogy azokat a tervezési
ajánJ-atokat
amelyek irreálisan magas dijmegjelölést tartalmaznak a testület
tegye

félre, mivel az ezekinez kapcsolódó kívitelezési árajánlatok nagyságrendü1eg
a tervezési dijakhoz igazodnak. Elsősorban arra ke1l odafigyelni, hogy
a
tanulrnányterv milyen várható beruházási költséggel számo]-, és ennek
fígyelembevételével ke]-l a megfeleIő tervezőt kÍválasztani.
Lényeges szempont még, hogy a tervező a terveket mennyi
időn belül tudja

szo1gá1tatni.
A képvise1őtestü1etaz eIőterjesztést elfogadta, és tekÍntettel arra,
hogy
legcélszerübb egy földrajzi}ag közel lévő tervező negbizását tartja
índokoltnak és igy nyÍlt egyhangu szavazással meghozta az alábbi határozatot.

A képviselőtestület felhataLmazza a po1gármestert
és a müszaki vezetőt, hogy a COLOSSEUM Kft. Veszprém
tervezővel a személyes kapcsolatot vegye fel, szerezze
meg a cégkivonatot, kérjenek referencíabemutatást és
ezek figyelembevételével a Soron következő testületi
ülésen tájékoztassák az érdemi döntés meghozatala
céljábó} a képviselőtestületet.

-4A részletes tájékoződás megtételét követően
a polgármester rendkivü]-í testületi ülést hiv
össze, hogy a páLyázatot érdemben le lehessen
zárni.
Felelős: Pfaff Zsolt po1gármester
Határídő: 1992. május 31.

3./ Vegyes ügyek.
a/ Népszavazásrő7 szőLő rendelet tervezet.
Dr.Henger István: Etmondja a testü]-etnek, hogy az önkormányzati
Törvény, valamint a hatáIyos SZMSZ alapján a hetyi népszavazásról és
népi kezdeményezésről rendeletet kell alkotni, mivel az Alkotmány Bíróság
ezdzel a témakörrel foglalkozott, tekintettel arra, hogy ez kötelezettsé_
ge aZ önkormányzatnak és ésszerü határidőn be1ül kell megalkotni . Az irá_
SoS anyagot a testület tagjai előzetesen megkapták és megkérdezi, hogy
kinek van a rende}et tervezettel észrevétele, illetve hozzászőLása.

Pfaff Zso]-t: Megállapitja, hogy képviselői hozzásző7ás észrevétela tárgyi
rendelet tervezettel kapcsolatban nem volt, majd ezt követően a rende1et
elfogadását szavazásra teszi fel, egyutta)- tájékoztatja a testületet' hogy
a rendeletet minősitett üjbbséggel ke1l megalkotni.
A képviselőtestület nyi1t, egyhangu szavazássaf az alábbi rende1etet alkotta meg.
5/Lgg2. /v.25./ ökKt. sz. rendelet|
A képviselőtestület a he1yi népszavazásról és néói
kezdeményezésről megalkotta a külön iven szerkesztett rendetetét. A rendelet a kihirdetése napján
1ép hatá1yba.
szövegét köteles a község hirdetőtábA rendelet
láján a jegyző kozzététel céljábó1 kifüggeszteni.

Felelős: Dr.Henger Tstván jegyző
Határidő: 1992. május 27.
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Polgármester juta1mazása.'

Fuith LászLő: A pénzügyi ellenőrző bizottság nevében javaslatot tesz
arra' hogy a polgármester egyhavÍ alapbérénekmegfelelő jutalomban részesüljön, mivel a Polgármesteri Hivatal intézményeidolgozói ugyanekkora összegü jutalomban részesülnek, amelyről a képviselőtestü1etnek
is tudomáSa van. A jutalom kifzetésénekidőpontjáu] a bizottság javasolja
junius 3.-át, il1etve 5.-ét.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta, és nyilt szavazással6 igen, 1 tartózkodással /ptatt Zsolt polgármester/ meghozta az alábbi
határozatot.
62/1992. /v.25./ ökKt.

sz. határozat:

A képviselőtestület Pfaff Zsolt po1gármester részére
a Pénzügyi Eltenőrző Bizottság javaslata a1apján
40.oo0.-Ft' azaz Negyvenezer forint kifzetésétengedéLyezi oly módon, hogy a pénzeszköz kifizetése 1992.

junius 3.-án esedékes.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. juníus 3.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képvÍselőtestületet, hogy pedagógus nap
alkalmával az iskoLa és az óvoda részérea jutalom kifzetés junius 5.-vel
fog megtörténni és egyuttal megköszöni a részéremegszavazott jutalom
összeget.

c/ Kamattörlesztés iránti

támogatás.

Pfaff Zsolt: fsmerteti a testülettel,

hogy Kocsó János és Neje Urkut,

Petőfi u. L7. sz. alattÍ lakósok kérelmét,akik e1őadták, hogy havi
4.1oo.-Ft-os törlesztést fizetnek lakásépités miatt.
A kérelemhez a szií<séges munkáltatői igazoLásokat a kérelmezők becsatolták, de jijvedelmük jelentősen meghaladja az íde vonatkozó rendeletben
meghatározott legalacsonyabb mértéket.
A család összjövedelme 39.3oo.-Ft. A képviselőtestület nyi1t, egyhangu
szavazással meghozta az a1ábbi határozatot.

6

63/L992. /v.25./ ökKt. sZ. határozatz
A képvÍselőtestület Kocsó János és Fe1esége,
Urkut, Petőfi u. L7. sz. alatti lakósok megemelt
lakáscélu hiteltörlesztés csökkentése iránti
támogatás iránti kérelmételutasitja, mive1 a kére1mezők a helyi' támogatásról szőLő rende1et e1őírásainak nem felelnek meg' tekintettel arra' hogy
a család jövedelme 39.3o0.-t't .
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. május 31.

d/ szita Lászlőné Müvelődési Ház bértőjénekkérelme.
Szita Lászl-őné: A kérelnező előadja, hogy 1990. óta bérli, ilIetve
hasznosÍtja a Müve1ődési Házat és 1egjobb tudomása szerint a község
megelégedésére.Kezdetben az AjkaÍ ÁrÉsz-tor bérelte, majd a Mangánérc
Bányátó1, majd 1992. április 1.-től az önkormányzattőI.
Azt, hogy a létesitménytmegfelelően tudja müködtetni eddÍg összesen
1,5 mi11ió forintot kö}tött rá, Így aszfa}tozott utat készÍtett,
tatarozásí munkálatokat végeztetett, csatorna háLőzatot rakatta rendbe, de anyagi1ag nem ál1 módjában további felujitások finanszirozni.
A finanszsirozások körébe tartozna a nyilászárók festése, a me11ékhelyiségek rendbetétele, és a villamoshá)-ózat korszerüsitése.
Kéri, hogy az önkormányzat a fe1ujitásokhoz pénzügyi1eg járu1jon hozzá,
mive1 tulajdonjogilag az önkormányzaté a Müvelődési Ház. Kéri továbbá,
hogy az eredetíleg 3 évre megkötött bér1eti szerződés kerüljön meghosszabbÍtásra 6 éves időtartamra.
A képvise1őtestület tagjaÍ az e1őterjesztésről szemé1yesen a helyszinen
meggyőződtek, a kérésta képvise]-őtestület tagjai mega1apozottnak tartották
és ezt követően a po1gármester az eLőterjesztést szavazásra teszí fel.
A képvise1őtestü}et nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi határozatot.

;t
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-764/Lgg2.

/v.25./ ökKt. sz. határozatz

A képviselőtestüIet az 1-992. évi kö1tségvetési
rendeletben tartalékként elkülönÍtett pénzeszközbőL 24o.ooo.-Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer Ft
összeggel hozzájárul a Müvelődési Ház felujitási

célu munkál-ataihoz.
A fe1ujításhoz vaLő hozzájárulás miatt Szita Lász_
lónéval 1992. ápri1is 01.-én megkötött bérletÍszeT_
ződést módosítani kel1.Módositani kell a bérleti
szerződés azon részétis, amely a bér1et hatályát
3 évben rögziti és azt 6 évre kel1 emelni, o6.01.-tő1.
A felujitásí pénzeszköz felhasználása számla ellenében lehetséges, amelyet a müszaki vezető igazol Ie.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. junius 30.
e/ xépviselői hozzászó1ások.

Károly: Javasolja, hogy a falu központi részéna kátyuzás legyen
elvégezve, és egyuttal vállalja, hogy errőI a munkárőI áraján1atot szerez
be. Vállalja továbbá, hogy a Sportcsarnok alapkőletételéhez szükséges e1őkészitő munkálatokat elvégeztetí vállalatával.
Zseber.1ázy

Fehér József: A nyugdijas találkozőval. kapcsolatban elmondja a testületnek'
hogy az idős emberek dÍcsértéka szervezést és a lehetőséget, amelyet ré_
szükre biztosÍtott az önkormányzat.

Az elhangzott napirendi pontokkat kapcsolatban további képvise1ői észrevétel Índítvány nem volt, igy a polgármester az ülést 19.óra lO perckor berekesztette.
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