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Községi önkormányaat KépvÍselőtestí.í].ete
8409 lJrkut, Rákóczí Ul' 45. Tel.: 3.
Szám:

3-9/L994.
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tírtrit község

yzata Képvíse1őtestiíletének
1994. május 26-án 17.00 órakor megtartott rendes
ulegelol.
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Az ülés be]-ye
Je].en

,

onkormrín

-q

: Községháza-tanácsterem.

voltak: Pfaff Zso].t

po1gárnrester,
Dt.Dóczy Marianna,

Fuitb LászLó,

Kel]-er József,

fróbertné Kte:.n Beáta,
Zsebebázy Károly képviselők.
- Távo1 maradtak: Fehér József , Bíeger Tíbol' Sárkiíny ?á1né és
Tenk Gyu1a képvÍse16k.

TanágElkozági jog$Er]-

Iészt vett; Vértes l{Íklóg iegyzí,

Szücs Péter MDF képv.
0nótly Raffae1 MszDP képv.

Reísinger Lajos KDNP képv.

?faff Zsol$:

Polgármester köszöntí a képvÍselőket és a meghÍ_
vottakat, valamÍnt a község érdeklőd6 5 állampolgrírát.
Megál-lapÍtja, bogy az ülés batározatképes, míveL a képvise1őtestü].etí tagokból 6 jeLen van.
Megnyitja az üLést, és isÍnertetía napirendí pontokat a megbivó alapjrín.
NapirendÍ pontok:

!./ Az áItalános Ískolaítornacsa:lnok

megva-

lósítására meghírdetett páLyázat értékelége.
E].6a-dó: Pfaff Zsolt polgrírrnoster

2./ ve1yes

tígyek.

2

A képvíse].őtestü].et a napirendi pontokat batározathozataI

ne]-16zégéve1 eJ.fogadta.

javasolja, bogy a képvÍseJ.őtestü].et
a vegyeg iigyeket tárgyalja először, mível ennek keretében
kerül-sor több jelenlévót érdek16 térrára.

Pfaff Zsolt

poJ.gármester

Á képvíselőtestület a Javaslatot
elfogadta,

ba

tátozathozatal

mel].ő'zéséve].

Yegyes [ígyek.

a./ Rákóczí U. 47.sz. alattÍ rubázatí bo].t bérIeménye.
Pfaff Zgolt.: Felkér1 Kovács KároJ.ynét' hogy
mét a képvÍselőtestülette1.

1smertesse kére1-

Eovács Káro1yné: lg94. julíus 01.-t61 nyugdíjba megy.
ABt kéri az önkorrnányzattóln hogy a bérleti jogviszonYt,
menye 1fj.Kovács Károlyné fo]-ytathassa tovább.
Menye több éve dolgozik vele együtt a boltban, alkalmazottként.
Az íiz1et vezetéséhezjól ért, jó munkae!ő.
Kéri a képviselőtestületet, hogyba továbbra ís igényt tartanak
a bo].t áIta1 r.yujtott szolgáltatásokra, amire sziiksége van'
akkor engedélyezzék a bér]-eti Jogvíszony átaclását.

Á képvíselőtegtü].et a kérelmet rnegvítatta és 6 igen szavazatta].,
ta:"tőzlcodás, és e].lenszavazat né1kü1, egyhangulag meghozta a követekező hatríroza tot.

6otl994. /Y.26./ okrt' sz. ha3átozat:
rírkrítközség önkormányzatának Képvíse16testülete Kovács Károlyné kérelmének helyt adva hozzájríru]- ahhoz, hogy az llrkut, Rákóczi
U. 47. SZ. alatt1 bérlemény /ruházati bolt/
bérletÍjogviszonyát ifj.Kovács K5rolyné
folytassa.
A képvise16testii1et felkéri a iegyzőt, bogy
a bérleti szerz5dést változatlan tarta}omma].
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ifí.Kovács Károlynéva]., mint bér16vel
készitge el.
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Fe1e16s: Vértes MÍklóg Jegyzí

IÍatáríd6:L994. juníus 30.
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b./ Vijrös Zoltán és feLesége te1ekvásfuIás írínti kérelme.
Pfaff ZsolÍ: rsmertetí Ytjrös Zoltán és felesége kére3.mét,
amelyben a kérelmezők nyÍ1atkoznak, hogy meg szeretnék vásá-

lolni csa1ádi

bríz épÍtésecérjábóL az llrkut be]-teriileti
5L7/4Lhlsz.-u 1o35 m2 terti]-etü viz, villany közmüvel e11átott lngatLant.

A testiíIet a kére].met megvÍtatta, és 6 Ígen szasazattal, tattőzkodás ég e]-lenszavazat néIkü]., egyhangulag megbozta a következő

határozatot.

61/1994. _.26..

OkK-t.

sz. bat!írozat:

Úrkrít kőzsé& onkormányzatámak Képvíselőtesttilete Vörös ZoJ.táa és fe1esége Kovács
KatalÍn Urkut, Erdő u. 5. 3Z, a]-atti Iakósok részéreLakőlzáz épitésecéljábóI éytékesitÍ az Ürkut, belterüIetí 5L7/ 41.hrsz.-u
].:o35 w2 területü ingatlant 72.450.-Ft, azaz
IÍe tven ke t t őezer -né&y sz áz'ótv ea f or int vé te 1ár
megtlzetése ellenében.
A részletes fe]-tételeke t az ingat1an-adásvéteIi szeyződés fogja tartalmaznJ., amelyet a
ie&yz6 készit e1.

Fe1e16F: Vértes Bliklós iegyzí
Hatríridő': L994. junius 17.
'a.!:
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c./ tróbert

Ferenc és feJ.esége kamattrínogatás irrfutí kérelne.

Pfaff Zso1t: TáJékoztatja a képvíseIőtestületet, hogy fróbert
Terenc és felesége Kob].rugz Margít Úrtút, Erdész ll. 3. BZ.

,
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alattt lakósok

rregaIapozott kérelmet nyuJtottak be karrrattá_
mogatás folyósítása Íránt, nivel a megemeIt kamatozásq
pénzíntézetíkö].esönt f 1zetÍk.
A kére].mez6k a szükséges okíratokat becsatolták, javasoIja,
hogY

"

tes-tiÍlet résziÍkrea tánogatást álIapitga

meg.

A képvÍse]-őtestü].et a kérelmet megvítatta, és 6 igen szavazatta1, taytózkodás és el]-enszayazat néIkül, egybangulag meghozta
a következ6 batározatot:
62/1994.

/v.26./ onrt. SZ. batározatl

ÚrH't kőzség onkormányzatőaak Képvíselőtestülete Tróbert Ferenc és felesége
Kohlrusz &1argit TJrkut, Erdész u. 3. SZ.
alattí lakósok részéye!994. Junius 01-tő1
L994. december 31-íg havonta 2.000.-3t, azaz
Kettőezer

folint

kaurattárnogatás fo3-yósÍt

pénzíntézeten kere sztii]..
Á, kanattánogatás összegét a Po].gármeeterí
Hivata1 közvet]-enü} a bitelt fo]-vósító

pénzin#zetnek ktíIdi meg.
3e1e]-ős: Vértee Mik].óe jelyző
IÍatár1dő: L994. juníus 30.
d.

/ Togorvosí szánitőgép beszelzés.

?faff Zsolti

képvise]-6k megkapták a l{épjóLéti Minísztérium
államtitkrírrínak leve].ét, me1yben a NepjóIétÍ Mínigztériumés

az

.4'

országos Egészségbiztositási Pénztáa szánitógép kedvezményes
árpn történő beszeyzéséheztrínrogatást ajrínl fel.
válla$ák a számitógép beszerzési költségének 40 /nát' továbbá
íngyenes programot ís bíztositanak.
Javasolja, hogy az önkormrínyzat nyujtsa be az ígényét.
Az a1apkonfíguráció eíra kb. 13o.ooo.-tr't. M önkornnányzatot
ebb61 kb. 78.ooo.-Ft terhe].né. Az ígénybenyujtága még nem
jelent elkötelezettséget, de a ].ehet6ség fenntartása miatt
java solja .

5

Á képvíseI6testület a kérelnet megvitatta, és 6 ígen szavazattaJ.t tartózkodás és e].]-enszavazat néIkiil, egybangulag meghozta
a következ6 határozatot:
63/1994. /Y.26.'/- cjmt. 9Z. batározat:

IÍrkrit k'ózség dnkormányzatának Képvíselőtestii].ete fe].hata].mazza a pol-gárnestert,
hogy kedvezményes számltőgépbeszerzésye
szőLő igényt jeJ-entse be a l{épjó].éti Mínisztéríurnrrak.

FeLel6s: Pfaff Zsolt po3.gármester
I{atár1d6: L994. nájus 31.
e.

/

Gazdaságí fejlesztésífogJ-alkoztatási páJ.yázat.

Pfaíf- Zsolt: Tájékoztatja a képvise1ő'testtiletet, hogy 4
kölnyékbe].i önkormányzat ÁJka, Halímba, Szőc, ocs mellett
részt vett egy régíonálísfejlesztési stratégíakídoJ.gozá'I

sában.

_

Ennek keletében pályázatot nyuJtot3ak be Veszprérr Megyei

Közgytilés

ból

áltaI létrehozott K1stérségíFejlesztési alap-

szfumaző támogaf,ásr&.

Á stratégíaicsoport páLyázata síkeres volt, kedvez$ e1bílá]-ásban részesült. n páryázatí pénzek felosztásához, feIbaszná].ásához a fent nevezett önkorrgányzatokerak egyiíttntiködésí Ezer,zőttést kel]. kötníük. Kéri a képvíse3.6testü1etet,
hogy lIrkut község dnkormányzata nevében járu1jon hozzá ehhez.
Zsgbeházv

Kiíroly: Mennyí pénzt kaptunk és míle lehet ezt

felhasználni?
Pfaff ZsoltT Á páJ.yázat á}tal elnyert pénzeszkőz kb. 1 mí1L1ó

foríntn amÍt nem koÍlErétberuházások megvalósitásáIa kaptunk.
A' pénzt adatgyiíjtéseklebonyolításához, problémamegoldó
értekezletek szelvezéséhez,tanulmrínyok kéezítésébezés

ezekheztartoző háttérmunka őtyégzéséheznyertük el.
Ez a pénzt tehát csak a térségfeJlesztésiprogram kídolgo_
zá'sáboz nr''ujt ].ehet6séget.

az

6

Á képvisel6testor"* javas].atot megvítatta és 6 ígen gzavazattal, taltőzkodás "és ellengzavazat nélktil, egyhangulag meghozta a következő határozatot:
64/t994.-

/v.26./ áktr!. sz. hatFgzatl

Úrkrít k'ózség önkormányzatának KépvÍse].őtestü]-et e hozzáJríru]. A;jka, Ea límba, Szőc,
öcs és Urkut te3-epü3.ések yészévéte].ével
a RégíonáJ-is FeJlesztésíEgyiittmüköclésí
szetzídésmegkötéséhez.
Fe].hata]-raazza a polgármestert, hogy a
szetzíd,éstírJaa1á.
Fele1ős:Pfaff Zsolt polgárnester
ete1f!{A:_ 19,94. junius 17.
f

./

Dukán Józgef kérelnre'

Pfaff Zsolt: átadja a szőt

e16', jöve_tele trírgyát.

Dukrín Józsefnek, hogy terjessze

Jízsef: Ázokat a ploblémáti szeretné elmondaní a képvÍse16testti}etnek, ameJ-yekr61 korábban nrír többször volt sző.
M áIta1a vállalt feladat a havi 4 órás tv. müsor elkészitóse
Jóva1 nagyobb anyagí és Íd6benímegterhelégtrót rá, mint amire
Dukán

számÍtott.

Ezzel
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és egyéb bevéte]-e a miisorkészÍtésb61.Ennek hatására kénytelen. ujra kérni a képvÍse16testü1etet, hogy próbáljanak megegyezní raunkája megfe].e16 díjazásában. ÁrrennyÍben ez nem ].ehetséges ugy tovább
nem tudja vállalni a feIutévérnüsorának Éészitését.
Szeretré hogyha rr1636Jyaló6n címen benyujtott tájékoztatójában
szerepIő nín1nálÍs munkadíJat azaz 15.ooo.-Ft-ot a képvíselőtestÍilet bíztosítaná.
Pfaff Zso].t: Javaslatot vár a képviseJ-őkt61, hogy mi a vé1eszemben nera szárnrazott reklám

rrényük ezzel kapcsolatban?
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Zsebebázy K41.o1.v: Érdeklődík'hogy a testíílet á]-ta]- elhatározott közvélernénykutatásnak mí lett az ijledménye?
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Vértes MÍklóg: űegyző elmondja, hogy a közvélenénykutató J.apokat
6 eyűitotte. Áz eredmény azért nem kerti].t a tostiilet e}é, nelt
az érintett lakósoknak L/3-a jelezte szándékát.
A vLsszaélkezett lapok alapJrín negáIlaptható' hogy az előfÍzet6k több- mtnt 6o /ra ígénylíva}amíIyen formában a falutévét.
Buí3h lászlól YélenényeszerÍnt ís szííkségvan a falutévére
és hogyba ennyí munkáva]. Jrír akkor azt feltétlenti]. diJazni ie

kell.

Pfa3Í Zsoltl Kompromisszumos nogoJ.dást javagoI. Javasolja,
hogy az előf1zetési diJat havi bruttó 40.-Ft-ta1 növel$iík.
Ezáltal t4.66o'-Ft nettó bevételnövekedés érhető eI.
Ha ez elfogadható lenne DukáB József részéreakkor ezt java

solja.

Dukán Józeef:, Megfe1előnek

tartja az összeget.

Á képvíselőteetiilet a javaslatot megvítatta és 6 ígen szavazattal , -tartózkodás ée e11enszavazat néLkii]., egyhangulag
roegbozta a követhez6 határozatckatl

65lL994. 3 26./ okKt. sz' batáro,ratL
Úrkrit k|ózség cinkormányzatának KépviselőtestüIete az urkuti kábeltévérendszer
előfizetési d1jrínak emeléséthatásozza e1.
Az e16fizetésídij l994.áprÍ1ís ol-től
negyedévenként42o.-Ft, aBaz 1Yégyszáziiusz

foríntra növekeitik bruttó

összegben.

'Íelelőg: ?faff ZsoLt polgrírmester
IÍatárídő: rT. negyeclévíszág.]'ázás

66/!994. \t.26. t 'ikKt. sz. hatfuozat.
Úrkrít kőzség onkormárryzatáaak Képvise16testülete a 65/L994. /Y.26./ ökl(t, sZ'
határozatában megálIapitott bruttó bevétel növekményt a községí kábeltévérendszel
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szabad cgatolnájrín rni1köd6 fa].utévé
rrüsorának nllködtetésére f ord

ÍtJa.

16s: Pfaff Zsolt po1grírnester
Ealrír3d6: folyamatos
Fe]e

2./ Napírendípont.
Az álta].rínos ísko}ai tornac sarnok
pályázat értéke1ése.

negva

3-ó

sitására

neghirde

tett

?fqff Zsolt: Átaaja a szót a pályázat ].ebonyoutásával megbízott
D$T,QMIT Kft. iígyvezető ígazgatójrinak Szücs Gábornak.

i,i
,,t
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Sztics Gábor: Vfuakozásunkka]- ellentétben a pá1yázatra csak két
páLyáző nyujtotta be pályázatát. Ezért vÍszonylag könnyü helyzetben volt a pályázatok értékelégénél.
E1őször a fotép Kft. pályázatát értékelí.Már formai szeropontból
ís birínyosságokat taIál. Á pályázat kidolgozá.sa nem megfelelő,
véleménye_ gzerint nem forditÚtak rá e1ég íd6t és fígyelmet.
:fodem:. szempontból kífogásolható, hogy a kft. törzst6kéje
mínclössze 2 mi11íó 7oo ezel forint, és ez nem e1egend6 a
nunkákért való helvtálláshoz.
A két ajrínlat között rílban níncs sok kiilönbség, d€ az önkor_
mányzat anyagí helyzetét ismerve ís érdemesebb az olcsóbb
a j ánlatteil f ogJ.alkozni.
á' rraásík páIyázcí Avép Kft. te1jeskörii megfele].ő páLyázatot
nyujtott be. Cégisnertetésiíkmegfele16, a cég vezető emberei
több évtizedee szalmraÍ báttérrel rencleIkeznek.
Az Ávép Kft. törzstőkéje és tóketarta].éka rnegfelelő biztosité_
ku]. szolgál a váIlalt munka jó szinvona].u és íd6ben történő
elvégzéáére.
Á maga részétőL az Avép Kf't. ajeínlatát javasolJa elfogadni.
Ha a testület az Avép Kft.-t hírdetÍkí győztesnek javasoLJa a müszaki tartalom átnézésétvállalkozóval.
VéJ.eményeszerint az ajánlat tarta].maz o].yan elemeket, ame1yeket o3.csóbban, hasonló színvonalon el lehet késziteni.
rgy továbbí ]-{ mí11íó foríntos költségcsökkenés érhet6 el.
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Pfa4f Zgo]-t: g"*u;or u képv1selőtestÍiletnek az ajkai o[P

ígazgatójávaJ. f oJ.ytatott megbeszé].ésérő1.
Ennek során az oTP úgy ítélÍB98r hogy a beruházáshoz
. . a
n].anvzoa ..osszeget az önkormányzat szrínríra hÍtelkéntbiztos1taní''-tudja. Á hítel', törzgtdkéjét belubázást befejezését
követ6en kellene e]-kezclení törlegztení.
Igv a rende]-kczégüinkre á11ó ícleL évi 16 ni].]-Íó foríntbó].
a jtiv6 évi költségvetés, valamínt a bÍtelösszeg fígyelerabevéte].évelés légőta napílenclen 1év6 tíz1etsor eladásából
száImaző bevéteIekbel egyiitt az önkormányzat rneg tudná
épittetnía csarnokot'

'

tr\títh-r,*lz].ó: A fent1ek ísmeretében Javasolja' hogy fogadja
el az Ávép pá1yázatát gydztesnekl .. _-]
.:

Á irépviselőtestü].et a javaslatot megvítatta és 6 Ígen szavazatta} , tartózkodás és e].}enszavazat nélkÍiI,egybanguIag megoo"'u a következő batrírozatot:
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97/\924- /Yt26-/ okKt- sz, Fatfuozat:
t5rkrít község onkornrínyzatának K6pvise16testiilete az által;ínos iskolaí törnacsarnok
megvalósitására neghirdetett pályázat 4yőzteseként az ajbai Ávép Kft. pályázatát fo_
gadja el.
Felkéri Sztics Gábort, hogy 1994. május 27-én
az eredményt hÍrdesse ki.a pá1yázóknak.
továbbá felkéríSztÍcs Gábort, hogy a pályázat
nyerteséve! az Ávép Kft.-vel folytasson megbeszéléseketaz ajtínlat müszakí tartalnrínak
hasonló szinvona1u, de olcsóbb negval-ósitásáxa.
Á vállalkozási szetződés aláírására és a hí_
te1kére]-embe szeleplő híte1összee megáJ-lapítására L994. juníus oz-án keriíl sorFele].ősl ?faff Zsoli polgrírmester
Eatájlid6: 1994. junius o2.
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Áa clbagnzottl nap1rerrdí pontokka]. kapcsolatban továbbí
képvÍselőÍészlevéteI,javasIat nen volt, igy a polgrírmester aa ti].ést 2o órakor bezásta.
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