
Községi önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Urkut, Rákóczi ut 45. Tel: 3

Szám: TLz /L994.
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Készült: Urkut Község önkorrnányzata Képviselőtestületének 1994. augusztus

29_én ]-7 órakor rnegtartott rendes ülésérőI.

Az üIés helye: KözségÍláza - Tarrácsterem

Jelen voltak:

Pfaff Zsolt polgármester

Dr. Dóczy Marianna'

Fehér József'
Fuith LászLő,
Kel1er József,
Tróbertné KIeín Beáta'
Zsebeházy Károly képviselők.

Távo1 maradtak: Rieger Tibor'
Sárkány Pálaé'
Terrk Gyula képviseIők.

Tanácskozási joggaI részt vett:
Vértes Miklós jegtző

onódy Rafae1 MSZDP képviselő
Reisinger Lajos KDNP képv.

Veryes ügyek:'a., napirendi pontján:

Toplakrré Feith Rozália

Pfaff Zsolt: Polgármester köszönti a képviselőket és a meghivottakat' vala-
mint a kőzség 2 érdek}ődő álIampolgárát. Megállapitja, hory az üIés határozatképes

mivel a képviseIőtestületi tagokh61 7 jeIen van-

Megnyttja az ü!ést, és ismerteti a napirendi pontokat a ureghivó alapján.



I'{anírendi pontok:

2

L./ Az cmkornrlfuyzat ]"994. I. fé].évi kií}tségvctési
be ggánolóJ ának me gtár5ya lása .

F]-.{as:Í; 3faÍf íso}* poIglfumeetey

2. l Vybut Kögség tjnkornfuyaata pénxügyí-gaxdasági
tevékenysógének aa Ál]-amí saámvev6saék á]-ta]-

végzett e11en6ru ée negtárgyalása.
E,1.őa.dól 3faÍf íeoIt p3.grá'rmegtel

Vórtes lr{Íklős jegyaő

3.l Ye€voe ií6yek.

á Képvise].stestiilet a napirend1 pentokat batárogathogatal pel]-s-
góeével e}fogadta.

1../ STmptrendi pont.

áe bnkorpányaat 1994. I. fé].évt kiÍItségvetósí besz&aaló-
jlfuak rregtáxgyalása.

3f_aff Zeolti á képvi*elők megkapták a napirendÍ pontboz kapcso-

1ódií et6terjeggtést *nÍhaa nen kiván hozzáfüxnÍ kti].önijsebben
gergffiít" Á kíadások és a bevételek köaött kii].önbsóg abbóI add-

dik' bo6y a tclefonfej1esxtósb6]- befo]_vt 8.930 €5eÍ folíntot
pénzraaradványként torveg*iík ég eat i.lte].nunk keL].*tt, A?, önkog-

mái:ygat gazdáIkodása egyébként a tervezottnck megfeLe16en algku]-t.

Á KépvíselstoetÍi]-et részórőL hozzászólás nem voLtn egórt a po3"-

6ármest*r a nepirendi pontot rendeleta].Irotásra terjesatotte e}ő.

Á I{6pvÍse].stegtíilet 7 ígon saavagattr.r3-, taxtóskodás ds ellensza-
v*get né].kíj]-, ogy!:angu3.ag rrregalkott* * követkegő rendeletet:

&ll'g94. /VrÍ.29. / otext. sE. 'req{e'}e:!:

i]r kut kiÍz ség cynkornrfuyza t fu E lr K6pv 1 se L íte stti]"e te
a% Ö'nkosmán$g;:t ]-994. T. ftílévi kö1tsé6ve*6géaek
végrehaj*ásásó]. sar5]-ó rendeletet e}f,ogedta.
Á kÍi]-ön iven gzerkeÉstett rendeletet Je1en jkv'
l. sfi*au melléklete tarttt]-me.az.ts'o

FeLel.$S: Pfaff Zsolt po16rfu:aester

satáridől aggnnal
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Urkut Község tinkormányzata pénzügyi-girxdaságÍ tevé-
kenységének az ÁIIamí Szánvevőszék á1tat végzett
e1lenőrzés negtárgya1ása .

Pfaff Zsolt: Mínt arró1 a képviselők a korábbíakban tájékoz-
tatást kaptak 1ezajIott az önkorrnányzatnál gro Ász vízsgáIat.
M ellenőrzés tapasztalataít tarta1mazó jegyzőkönyvetr'Vala-
nínt az intézkedési tervjavaslatot a képvÍselők megkapták.
Az abban szereplő negállapitásokhoz nem kÍvrín hazzáfúznL
semmit. Azt azonban szeretné elmondani, hogy az ellenőrzés
soráir tapasztaltak az ör:korrnányzatojrnáI áltaIánosan előfor-
duló híbákn kivételt jeIent a trl{angán Étterem't megszeIzése.
Azt ís szeretné elmondanÍ, hogy a Pol&árnesteri Hivata1
nrunkájának hatékonyságát nagyban befolyásolta, hogy az
elmu1'u években nem volt te1jes nunkaidőben fog1aIkoztatott
jegyző. Ké::Í a képviselőket, hogy mondják e1 vé}eményüket"

Zsebeház.v KjÉlohi: ItTem örü1 neki, hogy a testÍilet nunkáját
birálja. Szerinte terraészeJu'es1 hogy a K$pviselőtestüIet
1okáIpatriotieta szemléletü.Vdnnak víszont o1yan dolgoko
ame1yeket a képvíseIőtestület mári'feszegetett'l. I1yen volt
pé1dáu3. az ovotla kihaszná].tságárak tigye.

Dr.Dóczv $ar3anpaj Á jelentést olvasva úgy tt'Jlik' mintha
nem tudnánk felmutatnÍ semmít és a vó&én beleléptÍink egy

nagy hi$elbe.
Z€ebeházv- Kárglyi Mért ez nÍncs igy, megvettiÍlt a Kur1turhá-
zat, a ''I{angán Étternet'', az íntézmények fej1ődtek, uialcat
1étesítettünk.
rsÍth észló: Az elIenőrzés egyilt negállapitása, hogy az
önkorinányzatnak nincs gazdas{gí terve. Papilon tényleg
nem }étezÍk ilyen terv, de anr:ak ídején, mj.kor az e1ső

Íiléseínkat tartottuk akkor e]_határoztunk több do1got is:
utfelujitás' szennyviztísztÍtás, Kulturház raegvétele,
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sportköl ujrainctítása, ÍskoIa-ovoda felszereltségének fej-
lesztése, sportcsarnok épÍtés. Ezek körül a céIok közül
a sportcsaInok lcívételéve]- rnÍndegyik rnegvalósult, és azőta
nár a sportcsarnok is épüI.

Más h ozzásző\ás nem hangzott e1 ezért a polgármester Eza-
vatrásra bocsátotta a ]rapirenali pontot.

Á Képviselőtestiilet 7 ígen szavazattal, taytőzi:odás és

e}lenszavazat nélküI egyhangulag me6bozta a következő
határozatot.

B5/t99-4-. 'TJJ..29. r oEb:t. qz--hFtiirozati

Urkui Község onkormányzatának Képvíselőteetülete
az Ál1amÍ Számvevőszék álta1 végzett llrkut ?iözség

Ónkormányzata péuzügyi-gazdasági tevékenységének
p ' " ''bbi ÍntézkedésÍ tervete1IenÓrzese alapJan az aJa

hatá.rozza meg:

Á külön iven szerkesutett intézkedésÍ terv je1en
jegryzőkönyv 2. számu nrelléklete tartalngzza.
Á rirelléklet a jegyzőkönyv elválaszthatat]_an
résrsü tépezff._
Fglelősi 1ásd pontonként
Haiárídő: lásd pontorrként

3./ lrlnBirendi Pon*.
VegYes ligYeli.

a./ ovodaÍ férő}:ely $ődosÍtás'

Pfaf f Zso1t l Ismertetí az ovoda kórelxrét a Íérőhe}yek nrő-
--
dositágáról. Kéxí toplakné 3eith Roaálíát, hosy índokolja

Blsg kéxelmét.

fo?1ak3}6 s,; i}h-R.oqá.1i_9l Ág ovoda je]-en]"eg 120 f érőhelyes'

Eledeti3-eg 25 főg csoportok voltak / 4 db Í' }986-ban

a nem"ettseai gvodáknál ].ehetsség, volt eg;r 20 frŰs lét*
. ,::
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suÍínbővÍtésre, igy még e&y 20 fős csopolt ís kÍ lett
aJ-*kítve.
&z utóbb1 években aa ovodába beíratott gvcrmekek szá'Ba
*artóe*n los f6 a].att vo]-t. ÁE ide1 évben 94 f6 van be-
igatva, de közií].iik 8*an gsak évkijuben kegdenek ovodábe
jrfuní" Eaért kéri, bogy ].994' sacptember 01-t61 5 áb
20 fős csopostta1 aa ovoda fórőbe]-ye1nek a sz{tnrát ].o0

főben ál3.apitea gt€g * Képvíse).őtestü]-e*.
á csoportlétsg}fuok r*ódogítása eB ovoda te1jesitaény*:u*
r , /. rt.:tóit Ís javitani fogje.

top].gE$é FeiÍh.Rgaá].j.qj ElÍer::exí, hogy a tény}.eges ki-
hasaxd1tsággaL gondok vanuak, eE főleg annab kijegönhető,
hogy e satílsk nsgyon rendererte].enti]. vÍs*ík gyernrekiÍket

&s gvodábi}. Á nyárí kÍbasználtság r:agyon aleesony volt,
eaórt gondokozik aaon, bo&y a jöv6 évi takarÍtásÍ saií-
netetl' j bétr6l, 4 bétre boseaabítsa ffiB$r

tfa€x Zsglt: ,}avasoJ.ja a ].éteaáE* raódosÍtásr{nak as e}fo-
gadáaát, és kóesbb ag előbb el"fogadott Íntéakgdés1 terv
alapJán ugy ís virsgá]-ní fogjuk ar ovoda kíhaszná1tsá6át.

Á Képvieelőtegtlilet a jevaslatot elfogadta ég 7 igen sze-
vagatta]., tartőzkodás óe e]-]"enss&vasat nélkiÍ1' egytrangu*
Lag rneghogt* a követekoz6 }ratároga*otl

Pfeff ígqlt': Ea a módositás
nutatókat fogja javÍtaní. Á
Ís gondok vannak.

víezont csgk a nonrinál1g
kíha ssná]-tságga1 továbbla

81,/1994. /5ÍI1.29.,/-llkKt. €ja. batrírogat i
tírkut Köaség ögrkornrányxatának KópvÍse}őtestíi].ete
aa Ürkuti l{apkög1 otthonos Ovodai fé*elyek
eaáraát ]"Öo főben á}.LapÍtja rneg.

F'ele}ss: Yértes MíkLóe jegyaő
i{p3árÍd6; 1994. áugusgtue 31.
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b./ ovodai térítési dijak ex[eldse.

toplak$'é Fq!t4_RqFi{1&: KérÍ, hogy aa ovoclaí ótkegéeÍ normát
1994. sxep1ember 01-tő1 ZCI fnkaL 54.-Ft;ró]., 74.-Ft-r.s ene].-

J6k meg. Á nyeraanyagok beszeraési árg a,a utóbbÍ bdnapokba

folyamatogaa eraelkedett. Á rende]"kezőg'íjnkre á1].ó pénzbőI aár
neín 1ehet & &Yerekeknek az étkezéet biatogitani, tendggeresen
tutlépjük a n:egen6edett norr*á't.
Afl étkesés mín6sége eisggze a kÍvánatoe a]-att nraradl. K6ri,
hogy anennyíben az önkormányzat köl"tségvetése megenged'i

ag 5.-3t-os hozrájáru]"ást szivegkedjenek megeme3-nÍ' hogy

ne a szii16kre hríyuljsn e te3.jes eÍilelés kt'J.tsége.

pf$ff 3so1tl Javaso}ja, hogy az sxkornánya*t ]-0.*Ft-ta]-
járuljon haazá. a téritési díj*rkhoa.

3. Képviso16*estiilet a Javas}"etot o3.fogadta ée 7 igen sza-
vazatta3.n tartóskodás és e].1ensgav&Eat nélktil' egybangu}ag
rnega}kotta * követirea$ xende].etet:

Sllgg+. /vrrr.z9.l t:m

I}rkut Ki5zség onkogmányzaiának Í{5pvíse16teettilete
ea tlrkutí sapkiixÍ ottbonos Ovodában fizctend6
téritésÍ diJakrdJ. a kijvetkegs rendeletet alkotta:

1.$.
}e 1Jrkuti trTapkőzí Ottbonos ovodában L994,
szepteaber Ü}*tő1 az é*kezésí nolna 7o.-Ft-ra
emelt<e dik.

2.$.
lLl A. egii]"ők álta} f Íaetett térítdeí d1j 60.-Ft'

/2/ u önkorraányzat hoaaájrfuulága 3.o.-st.
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3.$.

*E oYodai alkalrrrazottak térÍtési díja 44.-3t.

4'$.

/t/ Ez a Íende].et 1994. gzeptembeg 01_én lép
h*táLyba.

tit Á renile].et hatálybalépésévo}- egyíde$tileg
a L4/L994. /L.3L./ öuNt. sE. batározat
hatáIyát vesgtí.
Fe]-e16ej Yértes t'{iklós jeggaő
IÍatáridő.: L994. saepteelber 01.

c./ ovoelaÍ uszásoktatás.

Pfaff Zsolt: Ismerteii ax ovoda kére].eéto amelyben a nags-
csopo3toe gyerekek usgásoktatásához kérnek táraogatást.
h7, fukorelángaattól a 28 6yermek réeaéIe aE ueaodabérlet
diját kórík támegatáeként cz 17.640.-Ft-ot Je1ent 1994_

95-ös nevelésÍ évre. á. ea{í16kre hárul aa utaztatás költ-
sége, valarrÍ.:rt a tanf o3.yan díja l amí nem kíe össaege*
jeLent.
Javaso}ja a támogatás elegedását, ugy hogy az iskoláeok
réeaére bigtositott ].oo.0o0-Ft-os keretbőI Legyen elkii_
1önítve , -€fi 8E ?Ísszeg.

Á K6pvÍsc1őteettí1et a Javae1atot raegvÍ.tatta és 6 ígen
ggavagattal_, L tgrtógkodássa].,/tróbertné K}eín Beáta/
e1].engxava&at nélklil ne6a1ko*ts a követker6 rendc].etetl

6/1994. /VITT.?I./ okKt. sE. rendelet:

Ilrkut Ktizeóg orrkornrányzatána k Ifr pvíee3.6te sttí].e te
tlE LlL994. /!T..lL./ $xxt. sE. xende].etét módosít*

dd.

J".$ .

Áfi urkut1 'fEauser fujosn Á].talánoe Isko}a
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költeégvotésében ísko:.ai usaáeoktatásra bía-
toe1tott 1oo.Ü00.-3ot-ot' 82. 36a.-Ft-la rrródo-

síto*ta.

2'.; .

Ág u!ku* Iríepktjzi ottbonos 0voda kö3.tségve*ésében
a? ovoilai uezáeokta*ág t;{nogetására 17.640.-Ft-ot
bíztosit.

3.*.

Ez a yendelet 1994. szeptember ol-ón 3.ép hatályba.

Fe]-e].ősl Yértee etiklóg je&yző

&Efiljg-{f i.994. szePteraber O1.

d./ Bolt e]-adás.

3faff Zso}tl fíjókoztatJa a Képvíselőtestti}etetn hogv a?.

IJrkut, Rákóczi u" 47. s*r alattí tizlctsor bór].őí közül
ketten Jeleaték vételi ezándékukat.
I{*rdos ],ajo*:é az Á3ű bórJ.6je, va3.amÍnt fróbert EBí}
a busbo].t bérL6je sgrfudékozik megvenní ag íiz].ethej.geégeket.
Ae á].*alunk közö]-t árnt elfogadJáb. Ea alapjrán kóri a testti-
1etet, hogg járulJon hogad' e bér]"emtán;' e3.Í.de6enitéséber.

Á Képv1se].ötestii].et * j*vag].atot negvítatta és 7 Ígen

saav.tgatta1' e]-Leaegavagat óe tartógkodág néIkiil neghoata
a követkea6 hatr{,roratokat l

88,/1994. /VI33.. 25 /JkKt. e"g. hasáyoFat :

I}rkut Köaség önkoypányaatának Képvise3őte gtii].eto

eladJa a eaját tu}ajdonában lév6 lJrkut, 396/T/e/\l-
hrga.-u Á3C trelységet,'va3-anínt a 386/7 /A/6_hrsz-u
Á3Ü helyeéghex boazátartozó rektárhe]-ységeket
a Je3.enleg1 bér].6nek l{ardos T,a$osné lÍrkut' },{ester

Ll. g. szám a].attí lakósr:ak.
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Á"B Íía1othelység óe e hoggá kapcsolddó rak-
tárak véte]-árg 5.8B0.CI0O.-Fto afr#fr otpirttó-
nyo1cgzáxnyolcvaneaer forÍnt * áf,a.
Á Képvise}őtegtiilct felhat*Lmal.frts a pol&ár-
r*estert, ho6y a régu].eteg íizetésí fe]"téte-
]-ekben a veYóY@]- állapodjon meg.

3glhatal*tazxa a jogygőt 3z ing*tlan adág_

vótolí saeraődée elkésa1ttetéeére-
Felg].ss: 3faff ssolt po].erír6ester

Yérteg }'{Ík]"ós jegyaő'
sat{ üi$sl. 1994. október 31-

Ürkut Kögsés inkor*rányxatának Képvíse]"6testtílote
*3.*dja a eajái tulajdonában ]-évő Erkut, 396/7/L/4-
brsu.-u ÍÍugbo].t ho].ygó&et a jeJ"enlegÍ bértőnek
tr4bert Effiil IÍrkut, ?etőfí ll. ].L. saáB a]-atti
lakósnelí.
ÁB tiatethe]-ssé€ véto].ára 615.0o0.-Ft, e%alí ot-
saártiaenötexer forÍrt + áfg.
Á Képvise}6testü].et felbatal$asaa a polgár-
mestext, bogy a résxJ.etes fíuetóeí fe]-téte-
lekben a vevőve]- ál]_apodjon !n6€.

3elha*alnnaz* a jegyaőt az Ín5atJ'an adá's_

vételi sgerEődós elkégzittetósére.
Felelőg,: }fafÍ Zgo]"t po]"gármeeter

Yérteg io{ik].ds je€ya6
Ííátfuídől 1994. október 3J".

e./ of? határogat nődosítás.

Ffpff Zeol.t: EáJókoztetje a Kópvíse3.6testiíletet, hogy az

oTP-ve]. va}ó e53eatetós soyán néhány ponlban váltogtatnunk
ke].l a híte].kére1*riinkön.
Áz orr61 sgóló határogat1 javaslatot a képviso3.ők aegkapták.
K6rí a Képvise1őteg*ii]"eteto hagy fog.*dja e]. a hatr{rozat mddo-

sítását.
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Á Képv1selőtes*tilet la jav*s]_*tt*l egyetórtv€ 7 ígen sa&ve-
gatt*]-, tartóakodás és eJ.lensuav.rzat né1kiÍ.3. me6hoxta e ki'_
v6tkező határozatot:

9ol1994./vIIr.29. /ökKt. sz. határozat:
Urkut Község önkormányzatának Képviselőtestiilete az
általános iskdai sportcsarnok' és kiszoIgáló .helyisé-
geinek megva]-ósitásához sziikséges pénzüryi fedezet
megteremtésérőI sz6l.:ő 6g/Lgg4. /vl.o2./ökKt. sz. hatá-
rozatát módositja' illetve kiegészití az, aJ'ábbiak sze-
rint: i:

1. A hitel összegének visszafizetése 1995. jr:nius

3o-tó1 számitott 5: év alatt történik.
2. A hítel fedezetéül a KépviselőtestüIet az Urkut

Rózsa ut 21. sz. alatti Kulturház helyett az Urkut, Rá-
k6czí ut 41. sz. alatti Mangán Vendéglőt je1őIi meg.

Tu1. 1ap szám: 6o4. tLrsz: 395/3. Értéke a hívatalos
értékbecslés alapján: 25.1_5o.2oo,- Ft, 4-ao. Huszonöt-
mÍllíó-ery százőtvenezer-kefrőszáz forint.

3. A Képviselőtesti'ilet kijeIentí, bogr az 1. pont-
ban meghatározott határidőn belül a kölcsön törlesz-
tése aq- önkormányzat kötelező feIadataínak el-]rátásához

sziikséges kiadásain felüI minden más fejlesztési kia-
dással szemben elsőbséget élvez.
A Képviselőtestület utasitja a poIgármestert, hogr a
fentíek alapján módositott hitelkérelmet továbbítsa az

oTP feIé, egrben feIhatalm^zza a' hitelszerződés aJ'á_

irására.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: ]-994. szeptember L5.

f . ! szolgá1ati ]-a kás kiuta]-ása .

pfg$f Zsglt: ÍáJőkoztxtja a Képviselő*es'bii].ete'ü, ho6y aa Ískola
á].t*1 kiirt pályáa*tra megfe].e].ő suakpárr{rl rende].lcegő pedag'ógus

.:

l.

,1t
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házasp# jelentkeretto akik $aárró1 kö]-töxnek Urkutra.
Á nunkakör szo16á1ati l*kássa]. ]-ett hirdetve, ezórt kór1,
hogy * KépvÍse1őtestiilet Saekeyes trásx].ó ds Neje yészére
uta3.Ja kí az Tlrkut, Rákóeaí Ii. 43.sz. a].att ta]"á]-ható

92 y*? alapterti]"otü összkonfortos sao16á1at1 lakágt 1994.
saeptenber 01*tő1.

Á K6pvíse].6tegtii].et a javas].atotmegvitatta, ég 7 igen
saavazetta]-, *ariózkodás és ellensaavaza'L nólktil me6}:oz-

ta eggha3]6u].ag a követkeaő hatrfuoaatot:

91Á1994. /YIJrl29. ' 0k3it"- s3. hat{Eog$t:

IJrkut Köaség onkormányaatfuak Képvíselő-
testülete az 1Irkut, Rákócuí Ul. 43. #%.

g.1*tt taIá]-ható 92 za? *lapterüIettí' össa_
komfortos eaolgá].eti takást 1994. szeptem-
ber Ü]-*tő]. saekeree !ása]-ó ée 3{eje césgére
kÍatalje.
Á ]"akás bérletÍ űíja 22.-Ft/*Z/hő.
Felelőe; Pfaff Eso]-t po1grfuraester

Iia*{{idő.: 1994. szeptsmbex 01.

&. / ZsőfÍ.apusztaí vizrendsZBÍ.

Pfaf f Zeo].t; Isffiegtetí a SzentgáLi lt{unyaditl Szövetkezet

ísáebe].Í kérelmét, amelyb€n ;}z álta].uk eLvég*x*étett..€rkut-
ZsdfÍapusxt*j. vízvegetók jevításírn5omvora].lreresés! nq$*

kákról saólő számla kÍfizetógót káEÍk.

Kérelcriíkben hivatkoxnak arxe, hogy nrár k1fizottek 2CICIs00._Fi-

ot u&g*nosre a eálra ós e]-v{fuják, hogy a lrözsé& ]"akóít órintő
iigyben aa önkornánsaat íe vá11*1jon en3íegi réezvételt.
ÁE önkoxraáxyzat *nyafii he].yaetéle teklntettel javasolje á

kérelem elutasítását.
Á KépvÍse].őtesti1let a jav*slatot nregv1t*tta és 7 1gen gaava-

zatta]-n tartózkodáe ós e].].enszeY&zat nó].kü]., egyhangulag $eg-

boata a követkexő }ratáxozatot:
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Ürkut község &:kognányz*tá:agk Képvít'e]-őtestií-
lete a8 önkori.'.ányset anyagÍ }:elyzete' íl1etve
e].köte}eaett ktÍL*sé6vetéee raíatt nem tudj* át-
vá]-la].ni a $aentgá].i ''Huny*dí'' Saövetkezet á1*

ta3. benyiijtott l B7 urkut-zgófiapuszta1 caőtö*
rések javitásí' ssoEtvonalkeresógi mqnkáirdl *

Yesaprém hle€yei Yig- ós Üsatorn;n'mii Vállalat
á].tc}I k1á].1ított szám]"a kÍfizet6sét.
Á KópvÍse]-őtestiilet utasÍ.*ja a po3.gárm*ster*'
hogy diintósér5l aa érintetett tá$őkoztá$Ser'
Fel,e}őg: 3f*ff Zgo]-t polgármester
I{*tiíyídő: ].994. sxeptenber 15.

h.,/ I{e].yi trfuog*itáeok.

sfaff. Zso13.; - Á képviselők sregke.pták a kére].meket. $zíxricsek
s;áxdor és }Teje vásárLás}:oz, 3öLöskeí 3é1a és Tíeje, IfurÍsztJ-

Jóxsef ég I$eje bővítéshex .kérnek tránogetás*'
Jav*so3.ja a Képvíee].őtesttiletnek, hogy * saokásos összegek_

ke]- tfuogatass:l ü kérelrgez6ket.

Á Képvíse].őtestület & $avaglatta]- egyetó:tve 7 ígen gaavagat_

ta]., e].Lengaavazat és tagtózkodáe né]'kii]. neghozta egyhangulag

a követkead bgtároaatoketl

93,4994,: 'YIJI 
" 
29J O.kK*. $2.' ba#Lr oza ti

IJrkut Közgé6 cnkoreáxgaatának K6pvíse16-
tcetülete szlmJ.cgek $rfudoy és $eje $gír'::L-

csek Sándornó /ga.tr1sendreÍcb Á]-exandra/

Ürkut, IiI{Jus L. tóx 9. s*. gl*ttí ]-akósok

réezére 10o.ooo.-Ft' aE*E Eg$sxá*efier fo-
rÍnt kagat és kiÍltségmentes vígg*atór1ten-
dő trínogatáe folyósltását engedó]-sogí gb-

bó]. a c6].bót, bogg a kére1mea6k az Urkut'
46a/La. hrga.-u ing'at}-ant arcg tudják vásá-
ro]-ní.

betározat:



Á kérclneaők a he].y1 trfuogatás ]-o év a}"*tt'
havÍ egyent-6 résx1etekben tagtornak megfiaetni'
A rósa]-etes feltételeket a jegyxő rí]-tal ej-ké-
ggÍtett kölesönssera6dés tarta]-mal*frü" t

&lelős: Vértes }'-íikLós jcaya6
Hataríd6: ].994. szeptember 30.

T}rbut Köaeég onkorreá$yza*;ínak Képvíse].őtestii].ete
?slögkeí Béla ős l{ejo PöLijekei 3é:-lfué /sn.3uít
Egasébetl {Jrkut, Rózsa tl. 1. szr a}atti lakdeok
Eésaére 8o.ooo.-Ft, enaa l{yolcvaneger forínt
k*nat ós kiÍ].tsó&naentes ttfuogatá's fo]-yóeításá*
engedélyezÍ abbó1 e. cé].bó]., hogy a kérelmezök
a 258/L. brsg.-u in6at1-*non bővítégt vó5eahes-
genek.

Á kére].agz6k a he1y1 tánogatást 8 év al*tt, ba-
ví egyen]-ő részletekben taytognak negfiretni.
Á gésuletes fe3.té$o].eket * jegyu ő á1t'*L e]-ké-

sgitett k$].ceö;rszera6dég tartaLerazna.
!_b].et-őF: Vértes }$ÍklóE jegyző
Iíatár!d_6-i ].994. saep*ember 3Ü.

{Jrkut Ktizség ontormfuyua*fuak Képvisel-őtestti]-ete
Karlsut]- J6asef és Neje KarÍszt]- Józsefné !sn.
I'ang Anna/ tlrkut, Koseqth tl' 2&' sá" a]'attí ]'a-
kósok résaére so.o00.-pt, &z'*'fr }íyo1cvan6ae3

forint k{3Jírat ós kö]-tsdgnrentes tánroga*ás fo].vősi*
tását err&edélyezÍ abbój" a cétbór, hogy a kére1-
meuők e 19o hrss.-tl ingatlanon b6vitóst végez-
he seenek.
Á kére1*rezők a he].gí trfuog*tást 8 év alatt' ha-
vi egyen].ő' césale*ekben t*.rtoanak r.tegfízetní'
Á részletes feLtéte].eke* a jegyző áltel eIké-

szitett kölcsönsr'eyaődós tartalm:aazl&.
FeJe16s: Yégtee }riíklóe jegyaő
Határidsl 1994. szeptember 39.

oza* l
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ptg{.f fisql3: Néag aeófiapuerteÍ ].akóe ís adott be kérelmet,
hogy raegvásáro].hassák ].akásukat e ntHuny*dí't saövetkezettő1-
Á lakáeok vételárai igcn a3.aosonyak és kóri a képvÍselőket,
hogy a kÍa].akult gyilkorl"atnak megfeteLsen, & vételár
fe].éve]- tántogassa a kóre}meu6ket.

Á Képvíse16tegtii1et a javas]-attg1 egyetérve 7 ígen sgaYa-
zattalo tartóakodás ós eller:ezavauat nélktil, egyhangu3_ag

nregbozt* & követkeaő határoaatokatl

Ürkut Község í*kormányaatának Képvisető*es-
tülete ökrösi Jóaseí óe Jdeje /sx.Ríba },{rfu1a/

lIrkut-Zsőfí*pusztai lakősok réegére 22'!oo;=Ft,
s,z&n Husnonkettőezeregysráa forint keaat és
költsógmentes táno5*táe fo3.yósÍtását en6edé-
lyeeí *bból a cólbdlo bogy * kóselgrezők aa
Urkui-Zsófíapuszte 0eCI/].9. hrsz.-u íngatlant
lBGg tudjr{k vásáro]-ní.

Á kérelnesők a heIyí tlfuogatóst 2 év a}att,
bavi egyenlő lég*letekben t*gtoanak nregfiaetni.
Á róea].eteg fe].tóte].eket a jogyr6 álta]. elké-
szített kölesönszexaődée tartalpa Zfra..

Fe].e1őe: Vaírtes _}jlik]"ós jegyaő
Ifutríríds: ].994. szepterrber 30,

97 /1994. ./vTIr. 29. / onNt . BZ. határozat:

Urkut l{özség Ünkorrilá::yzatának KépvíseJ.6tes-
tti]-eto siits János 1Jrkut-EsófiapusrtaÍ lr*kós
részére 31.5CIo'-Ft, azaa H;*rrníncegsezerijt-
#záz forínt karaat óe kij].teégnentes víssga_
térítend6 tárno&atr{s folyósítáeát engedélgeaí
*bból a eétaót, hogy a kére7-ercző az llrkut*
Zsófi*pueata O2L/2. hrgg.-u Íngntlant meg

tud ja' vásÍíÍolni.
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Á kérelnrerő' a helgí tfuogatást 3 év a}att'
havÍ ogyenls rész].etekben taltognak megfízetnÍ.
3. rész1etes fe].téte].eket a Jegyz ő]-tal elkószi_
tett ks].csönsaexz6dée trarta]_ma %ts&.

Fele].6sl Yértee l*1íkLóe iegsaő
l{atárid6: 1994. szepteraber 30.

98/1994. /TrS4.39-/ 0k1(t. Fa.-irat{Eoeat:
I}rkr"lt Köaség onkornágsaatának Képvisolőte etttle-
te siitő Istvsn lÍrkut_Zsófiapusat*í lakós régzó-
r€ 42.5oCI.-3t, e%an ffe6yvenhettőezerötszáa fo-
xÍnt karirat ée köItségr*entes visszatér1tendő tá-
urogatás fol$$gi1ását engedéLyezÍ :rbből a cél-
bó1' hog;l a hérelrnező az IIriiut-Zsófirrpuszta
a2z/3. hysa.-u íngat]-ant meg tudja 'vrísáxoln*.

Á kórelraező a bely1 táxroga*r{'et 4 év nlatt'
b*v1 e6yen3"6 réezletekben tartounak megf1zetní.
Á róss].etes fe]"tételeket n Je8yző álta]- e]-ké_

sxített kö1csönsz,era6dés t*r*nlm.* 8ZÜ-l

3'clelős: Vértes tu{ik]"óg jegyz6
i{atrír1dő: ].994. saeptember 30.

TJrkut Köagég fu korreánvaatának Ké3lvísels*esttí].ete
Szon*e Kgrolgné Ur'kut-ZsófíelpusataÍ lakós rószé_
3e 3.2.2oo._3't' &Eaa Eíaenkettőeaerkettseaáz fo-
rint kgra*t és kö].tgégr*entes vigeaatdrí*endő tá-
mogatás fo].vóeitását engedélyegí abbó]- a cé3'bó)-o

hoáy ag lírkut-Zsófiapusrta a2L/4. hrg*.-u ín-
gatlant are6. *udják vástfuo]-ni' Á kérelnegő 'a he-
1ví támog*tást 1 év alatt, havi esvanlő részle**
ben tartozÍk nregfizetnÍ-.
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Á xésg1o*ee fe1tótelebet a je€pa6 által
o3ké*gítet* kölcgöneaerg6dés tast*3.s}agÉa.

&1e}6g r Yértes e{kls* $Egyas
lLtá.ris$l 1994. saeptenbex 3o.

á kópvíse1stegtti}et aE e1bangxott napírend1 p*ntokke]"

kapc*o1etbaa tgvábbí áe*revdte3.t *erg tatt, 1&g * pa3gár-
***t*o uu ülégt 19 óla 4o perckor berekesatette.

Mm'
4$r"*is{il.l ,

*P- e.lk- - 
\Lf .".itilí-.=..'i

}s, É *;ívé.t*

'''í \ ltÍplRi $.:k-,.-'
. .li

,i'Vértes Mík]-ós

K.B.f .


