t'!'

Községi önkormányzat Képviselőtestülete
U r k u t' Rákóczí u. 45. Tel.: 3.
Szám:15/1992.

JEGYZOKONYV
Készült: Urkut község önkormányzati Képviselőtestületének 1992.
szeptember 28.-án du. 17.oo órai kezdettel megtartott
ü1ésérő1.

Az ülés helye z Községháza

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester,
Dr.Dóczy Marianna,
Fuith LászLő,
Herber Elemér,
Tenk Gyula,
Tróbertné Klein Beáta képviselők.
TávoI maradtak: Fehér József, Rieger Tibor, Sárkány Pá1né és
Zsebeházy Károly képviselők.

Tanácskozási joggal részt vett: Dr.Henger István jegyző,
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Pfaff Zso1t polgármester köszönti a képviselőket, a meghivottakat

u,

^

és

a község érdeklődő 1 állampoLgárát.

MegállapÍtja' hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselőtestületi
tagokból 6 jelen van, és ezután megnyitja az üIést és ismerteti a napirendi pontokat a meghívó alapján.
Ezt követően a po1gármester az alábbi napírendípontok megvitatását
kéri a testülettőI, a meghivóban rögzitetteknek megfelelően.
A képviselőtestület az előterjesztett napírendi pontokat e1fogadta.

-2Ezt követően a polgármester ÍsmertetÍ a képviselőtestüIettel a 1ejárt
határidejü határozatokat, amelyek hatályosu1tak és a képviselőtestület
hratározathozatal- neIl-őzéséveJ- az ismertetést e1fogadta.
Napirendi pontok: L./ 1993. évi céltámogatási igényekkel kapcsolatos
tenniva1ók megbeszélése.
Előadó: Pfaff Zso1t polgármester.

2./ Vegyes ügyek.
1./ Napírend megtárgyalása.
Pfaff Zso1t: Elmondja a testületnek, hogy a.legutóbbi időszakban
a rÁxlsz értesítette a hívatalt, hogy céltámogatási igényt folyamatosan
Iehet benyujtaní és ennek megfelelően a testületnek át ke1l gondolnia,
hogy melyek lennének azok a megvalósitandó beruházások amelyekhez,
a kü1ön jogszabályban megjelölt támogatási formát igénybe Iehetne
venni. Elmondja továbbá, hogy a sportcsarnok épitésérea támogatás
már be lett adva és ezt meghaladóan a szennyvizcsatorna bővítése
ügyében lenne indokolt először a tervezési és engedélyezésifeladatokat elvégezni, majd ezt követően születne döntés a céltámogatás
benyujtásáról. Javasolja, hogy a Szennyvizcsatorna bővitésnél a Sport
utca és a Kilencház trtca ingatlantulajdonosai legyenek először megkérdezve, hogy vá11a1ják e a beruházást részben saját erőből, részben pedig önkormányzati támogatással.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta' és nyÍlt, egyhangu
szavazássa1 meghozta a következő határozatot.
Io3/L9gz. /tX.z8./ ouxt. sz. határozat:
A képviselőtestület a Sport és KÍlencház utcai
csatornaháLőzat bővités megvalósítása céljából
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben

érintett ingatlanok tulajdonosait irásban tájékoztassa, és kérjen tőlük nyilatkozatot, hogy
saját pénzeszközzeL hozzájárulnak e a beruházás
jövőbeni megvalósi tásához.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: 1992. október 15.

a
--)-

Az elhangzott napirendí pontta1 kapcsolatban további képviselőÍ
észrevétel,javaslat nem volt igy a polgármester áttér a 2./
napirendÍ pont megtárgyaLására.

2./ Napirendi

pont.

Vegyes ügyek.

a/ Bányász otthon megvásárlása.

Pfaff Zso1t: Tájékoztatja a képviselőtestületet,

hogy a Mangán
megvételre a tárgyi

Leányváltalat vezetése ismételten felajánlotta
létesitménytés az ü1ésen Farkas Jőzsef igazgatő szeretne rövid
tájékoztatást adni a témáról.
A polgármester ezt követően átadja a szőt a Leányvállalat ígazgatőjának
Farkas József: Köszönti a képviselőtestüIetet és elmondja, hogy a leányvállalat 1992. augusztus 28._tőI átkerült az AVU irányitása aLá.
A vállalat vezetése e1őtt még nem ísmeretes milyen társaságí formában
fogják müködtetni a céget, d'e az valószinüsithető, hogy az MRP program alapján fog a privatizáci6 megtörténni.
A je}elegi körülmények között még lehetőség lenne arra' hogy az önkormányzat részletfizetés mellett megvásáro1ja a Bányász otthont, mive1
társasággá a1aku1ás után nem valószinú, hogy az uj gazdasági társaság
értékesiteni tudja az ingatlant.

Dr. Dóczy Marianna: Az alábbi kérdéseket teszi feJ. az ígazgatő urnak:

- Az ott 1akók ,.helyzete hogy oldódna meg?
- A fütés biztosithatő*e?
- Fenntartás estleges köItségei hogy alakulnak?
Farkas József váLaszában elmondja, hogy az ott lakók maradnának és
a bánya fÍzetnéa megfelelő bérleti dijat.
A fütés a jelenlegi kazánról biztositható'
A fenntartás költségeire nem ál1nak rendelkezésre részletes számadatok.
Herber Elemér: Kérdéseaz, hogy van e pénz a megvásárlásra, és a léteseitmény mÍre hasznositható.

Farkas József: VáIaszában elmonjda, hogy a hasznositás megoldható lenne
fizető szálláshelyként, mive1 a melegvíz a szobák döntő többségébe[ r.eo*

-4delkezésre á11.
Ajánlatot tesz a véteIárra Ís, ame1y 8 mi1lÍó Ft lenne és 8 hónap alatt
kellene kifzetní az önkormányzatnak.

Pfaff Zso1t: összefoglalja az elhangzottakat és tájékoztatja a testületet, hogy a Bányász otthon kazánb.áza figyelembe lett véve a Sportcsarnok tervezésénél,míve1 a szükséges hőenergia onnét lenne biztositva.
Mindenképpen indokolt ]enne megvizsgálni, hogy a sportcsarnok beruházása során az önáII6 kazáhház feLépitéseés beé,pÍtésemilyen összeg*

be kerülne. Erre va1ó tekintettel javasoIja, hogy a tervező vállalat
szakembereit egy rendkÍvüli képvise}őtestületí ü1ésre célszerü lenne
meghivnÍ, hogy az ügyet megnyugtató módon lehessen tisztázní.

A képvise1őtestület a polgármesteri előterjesztéssel határozathozatal
mellőzésével egyetért, és felkéri, hogy a tervező vállalat i1}etékeseivel vegye fel a kapcsolatot és a megtartandó rendkivüli ülésre a tervezőt hivja meg.

b/ Honvéd utca szennyvizcsatorna hálózatának megépitése.
Pfaff Zsolt; Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a jegyző
és a müszakí vezető szeptember 22._én tájékoztatást adott a Honvéd
utcaÍ lakók részérea Szennyvizcsatorna bővitéséneklehetőségéről.
A megvalósulás épÍtő közösség keretén belüI történne, amelynek a
szerződését a jegyző eLkészitette és a:éríntettingatlantulajdonosok,
többsége ingatlanonként 40.oo0._Ft-os hozzájárulással a beruházásban
részt Venne. Az épÍtő közösség intéző bizottságába 1 fő képvise}őt
is delegální ke1l és ezért kéri, hogy a testület Zsebeházy Károly
képviselőt válássza meg a csatorna épitő közösség íntéző bÍzottsági
tagjáuI.
A képviselőtestület
határozatot.

nyilt,

LoL/Lgg2.

egyhangu szavazással meghozta az a1ábbi

/rx.28./ okKt. sz. hatArozatl

A képviselőtestület a Honvéd utca csatorna épitő
közösség intéző bízottságába az önkormányzat részérő7
Zsebeházy Káro1y képviselőt jelöli ki.
Fe1e1ős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. október 15.

E

A polgármester ezt követően ismerteti a képviselőtestülettel a csatornahálózat épitésbekerülési költségét, amelyből a költségvetési
rendeletteI összhangban L,3 mi11ió Ft + ÁFA összeg szükséges, hogy
a beruházás megvalósuljon. A lakósság 1 mil1ió Ft összeget fizetne
meg a beruházás elkülönitett számlájára. Kéri, hogy a képviselőtestület
az önkormányzati támogatás folyósitását határozatiIag engedéLyezze.
A képviselőtestüIet nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határozatot.
Lo5/L992.

/tx.za./ öuxt. sz. határozatz

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a
költségvetési rendeletben erre a cé1ra elkülönitett
1,3 mÍllió Ft + ÁFA összeg a Honvéd utca szennyvÍzháLőzat bővitésénélfe].has znáLásra kerü1jön.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. december 31.
c/ Sehönek András és feleségelakásépitési kérelem felülvizsgá1ata.

Pfqff Zso1tz Tájékoztatja a testületet , hogy a 96/L992. /vttt.L7./
OkKt. sz. határozatával" a képviselőtestület Schönek András és felesége
Urkut, Petőfí u. 3. sz. alattí 1akósok részére8o.ooo.-Ft kamat és
költségmentes visszatéritendő he1yi támogatás folyósitását engedéLyez_
te. A kérelmezők az L992. szeptember 1.-én benyujtott levelükben kérik
a támogatási összeg felülvízsgáJ-atát, mive1 kevesIík a 80.ooo.-Ft-os
összeget. A kérelmezők a rendelkezésre á11ó íratokból megállapithatóen
nem uj családí házat épitenek, hanem a meg1évő családi házra egy szintet épitenek. Kéría képviselőtestületet, hogy az ismertetett kérelem
valamint az előterjesztés atapján hozzon döntést, mive1 a beadvány
fe1lebbezésnek tekÍnthető.
A képviselőtestület az e!őterjesztést megvitatta, és nyilt egyhangu
szavaű,ással meghozta az alábbí határozatot.
Lo6/L992. /IX.28./ ökKt.

sz. határozat:

A képviselőtestü]et 96/Igg2. /tx.28./ ökKt. sz.
határazatát hatályában fentartja, és Schönek
András és felesége Urkut, Petőfi u. 3. szám
alatti lakósok kérelméta magasabb összegü
kölcsön kérelmételutasitja.
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-7kellett volna téltrehoznÍ a községben. A bizottság létszáma minimum
6 főből kellett volna hogy á11jon. Sajnos a bizottságot nem lehet
1étrehozni, mivel földvisszaigénylő összesen 4 fő volt, és ezek
közül is 2 kiskoru. Ezért cé1szerü lenne 1 fő képvÍselőt megválasztani aki az esetleges kárpótlásí feladatokat koordinálná.
A képviselőtestület nyi1t, egyhangu szavazássa1 meghozta az alábbi
határozatot.
Lo7/L992. /IX.28./ ökKt.

sz. határozatz

A képviselőtestület Fuith Lászlótjelöli ki arra
a feladatra, hogy a községben esetlegesen mutatkozó
földrendezési feladatokat koordínálja és tartsa a
kapcsolatot a Kárrendezési Hivatalla]-.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. október 15.

f/

Nagypá1yás labdarugó csapat szervezése.

Pfaff Zsolt: IsmertetÍ a testülettel,

hogy a községben 1993.-tó1
nagypályás labdarugó csapat szerveződik, és ezze! megoldódik a
falu központjában lévő labdarugó pálya körül kialakult áldatlan
állapot. A 1abdarugó pá1ya kialakÍtására a pénzügyi feltételeket

a jövő évi kö1tségvetés tervezésénélfigyelembe kell venni és a
sportpálya tulajdonjogát a földrendezés során rendezni kell.
A képviselőtestület az eLőterjesztéssel egyet ér:t és felkéri a
polgármestert, hogy az előkészÍtő munkálatokat az 1993. évi
költségvetésnél Vegsre figyelembe. i

Az elhangzott napírendípontokka& kapcsolatban további képviselői
észrevétel,javaslat nem volt, ezért a polgármester a testületi ü1ést
19 órakor berekesztette.

Dr. He

je

tván

