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...': Onkormányzat KépvíselőtestüIete
Községi
U r k u t, Rákóczi u. 45. Tel.: 3.
számz 3-4/L993.

JEGYZőKöNYV
Készü]-t: Urkut község Önkormányzati Képviselőtestületének 1993.
február 16.-án du. t5.0o órai kezdettel megtartott

rendkivüli ülésérőI.
Az ü1éá helye: Községháza.

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármesLer,
Fuith LászLő,
Sárkány Pálné'
Tróbertné Klein Beáta,
Dr.Dóczy Mariann képviselők.
Távol maradtak: Fehér József, Rieger Tibor, Tenk Gyula és Zsebeházy
Károly képvíselők.
Tanácskozásí joggal részt vett: Dr.Heriger ]stván jegyző,

Reisinger Lajos KDNP képv.
onódy Raffael MSZDP képv.
Schmidt István müszaki ü1.
Pfaff Zsolt: Polgármester köszönti a képvise1őket, és a meghivottakat.
Megáft1apitja, hogy az ü]-és határozatképes, mível a képviselőtestületí
tagokbóI 5 jelen van, és ezután megnyitja az üfést és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó alapján.
Ezt követően a polgármester az alábbÍ napirendi pontok megvítatását
kéri a testülettől a meghivóban rögzitetteknek megfelelően.
Az előterjesztett napirendi pontokat a képvíselőtestület elfogadta.
Ezt követően a polgármester isiYrertetí a képviselőtestülettel a 1ejárt
határidejü határozatokat, amelyek hatályosu]-tak és a képviselőtestület
határ ozathozataL mel 1őzé sé v eI a2 i smerteté st el fogadta .

-2Napírendi pontok: L./ Az iskolai tornacsarnok épitésévelkapcsolatos
feIadatok megbeszé1ése.
EIőadó: Pfaff Zsolt polgármester

2./ Vegyes ügyek.
1./ Napirendi pont.
Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületet , hogy a GOLDBURG Kft._
ve1 megkötött tervezési szerződés nem tartalmazta' a tornacsarnok kazán_
háztervezésÍ munkáIatait, mivel a Mangán Bányával nem volt tisztázott a
kazánház esetleges közös üzemeltetése.
Időközben a bánya jelezte, hogy a kazáházat az épü1ettel együtt értékesiteni kivánja, és ez a lehetőség bizonytalanná teszi a kazánház müködtetését, mível a jövőbeni tulajdonossal nem biztos, hogy sikerül megfelelő megállapodást kötni, és ez a he1yzet jogbizonytalanságot idéz
elő. A tervezésí költségre a szakváLlalat 35o.ooo.-Ft-os árajánlatot
tett és más árajánlat nem érkezett be.
Kéri a testület tagjait, hogy nyílatkozzanak a tervezési szerződés
megkötése tárgyában.

Dr.Dóczy Mariann: Javasolja, hogy az önáLIő kazánház létesitét h'atá_
rozza el a község, mivel egy több 1o milliós nagyságrendü beruházsnál
céltalan lenne olyan megoldást alkalmazni, amely a jövőben bizonytalanságot ho1rdozna magában.
Schmidt István: Mint müszakí vezető szakmailag elmondja azt a véleményét,
hogy mindenképpen índokolt önálló kazánház tervezése, illetve megépitése
tekintettel arra, hogy ezzeL el lehetne kerülni a később je1entkező
közös tulajdonból eredő jogi bonyodalmakat.
A terület a kazáház megépitésérerendelkezésre á11, és a sportcsarnokhoz
mint toldalék épület csatlakozna kb. 80 m2 alapterülettel.
A gépészetÍberendezések ugy készülnének el, hogy olajtüzelésü kazán

lenne beszerelve.
A képviselőtestület

az eLőterjesztést és a krczzászíLásokat elfogadta,

és nyilt, egyhangu szavazással meghozta a következő határozatot.

-3}s/rggs. /n.L6./ öt<xt. sz. határozat:
A képviselőtestület hozzájáru]- ahhoz, hogy a
Va]-ler József és társai Pannonhalma, Dózs Gy. u.
37. sz. alatti épitész_t,ervező vállalkozóval
35o.o0o.-Ft' azaz Háromszázötvenezer forint értékben tervezői szerződ,és legyen megkötve a
sportcsarnok kazánház épülete, valamínt müszaki
berendezései tárgyában.
Felelős: Paff zsolt polgármester
Határidő: 1993. február 17.

2./ Vegyes ügyek.
a/ pichler Andor és Neje he1yi támogatás íránti kérelme.
Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a testületet, hogy Pichler Andor és Felesége
Reinitz SzílvÍa, Urktu, Béke u. 11. sz. alatti lakósok meg kivánják
vásárolni áz Urkut, 4o8/4. hrsz.-u belterületi lakóÍngat]-ant.
A kérelmezők az adásvételi szerződést, valamínt a jövedelemigazolásokat
becsatolták, és a rendelkezésre á11ó adatok a}apján részükre az ide
vonatkozó rendelet értelmében támogatás folyósitható.
A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határoztatot.

A képviselőtestü]-et Pichler Andor és Felesége
Reinitz Szilvía Urkut, Béke u. 1l. sz. alatti
lakósok részére60.oo0.-Ft, azaz HatvANEZER Ft
kamat, és költségmentes visszatéritendő he}yi
támogatás folyősitását engedéLyezi abból a cé1ból' hogy a kérelnezők az urktui 648. tul.lapszámu 4o8/4. hrsz.-u belterületi Május 1. tér
10. sz. alatt Lővő 2L4 m2 területü lakóÍngatlant
meg tudják vásárolni.
A kérelmezők a helyi támogatást 6 év a]'att havi
egyenlő rész]-etekben fizetik meg.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
HatárÍdő: 1993. február 28.
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-4A polgármester ezt követően megkérdezi a testület tagjait, hogy az'
elhangzott napirendi pontokkal kapcsolatban kinek van további észrevétele4 javaslatá, miután a napirendi pontokkaI kapcsotratban továbbí
éázre#éteJ., felvetés nem érkezett, igy az ülést 16.00 órakor berekesztette.
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