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KözségÍ önkornányzat Képvíselőtestülete
84o9'Úrkút, RákőczÍ u. 45.
Szárn z 3-LL/L993.

JE GYz ŐNöNYV

Készült : Úrkút kőzség önkormrínyzatí Képviselőtestíiletének
L993. szeptenber 22-én L7 órai kezdettel rnegtar-
tott üléséről.

Azjfués helvg: Községháza tanácstereÍn

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgrirmester
Dr. Dőezy Marianna
Fehér József
Fu1th T.,ászló
fróbertné rlefu Beáta
Zsebeházy Krí:loly képvÍselők

Táv.o1 margdtgk: Göncz Gézáaé, Ríeg'er TÍbor, Srírkány Pálnéo
Tenk Gyula képvÍselő'k.

tgnágekogásÍ joggal-részt vet3: Dr" Henger Istv{ín ie;yző
Jank Istvrfu KDNP képvÍselő

Pfa$f Zeo-lt polgrírmester köszöntÍ a képvise16ket, ég a meghí-
vottakat. Me5áL1apítJa, hog az Íi].és határozatképes, mivel a

képv1se3.6testü1etí tagokból 6 Je1en van' és ezutdn megnyÍtja
az tilést és igrnerteti a napÍrendÍ pontokat a rneghívó alapJán.

Napigenilí. pontok: L./ A jegyzői álIás betö].téséveI kapcso3-atos
tenníva1ók
E}.6adó: ?faff Zeolt

2./ Yegyes iigyek

A képvise].6testii]-et a napírendÍ pontokat ha tározathozatal
mellőzéséve1 elfogadta.

, /.
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PÍaff Zso}tj TájékoztatJa a képvíselőtestületeto hogy a

testület álta1 adott fe}hataImazás szerint a Veszprém

Megyeí NA?ló_ban pályázati bÍrdetés lett feladva, ég a
páIyázatí felhÍvásra t db pályázat érkezett be'
A pá1yázó vértes Mík}ós Ürkut, Csokonai li. 8. szám a1attÍ
}akós, aki Jelenleg az Ajkai Polgármesterí Hivatalnál
dolgozÍk, ki5zépiskolaÍ vé6zettséggel rendelkeziko és

az ÁllamígazgatásÍ Főiskola első évfolyamát végezte el.
A'z állarnigazgatásban L992. szeptember 2._tól dolgozÍko

és igy amennyiben a képviselőtesttílet a pályázatot elfo_
gadja, abban az esetben a Jogszabály órtelmében rníncl a

gyakorlatí időo mint a szakmaí kópesttés alól felmentríst
kell adni.
Az isko1a1 végzettség megszerzégére határozott 1dőtartamot

kell e1őirní, figyelemmel arra, hogy az Á}larnígazg'atási
FőÍskole 4 éves Íclőtartamu, így ]:996. szeptember 1'-ig
a jelöltnek be kell fejeznÍe tanulmányaít'
Bérként a pátyázó az Lgg5. január 1.-ve1 érvónyes aegyzőt
Ílletmény 7a lnát kérÍ megállapÍtani'
A polgármester ezt követően felolvassa a teetiilet tagjaínak
a Jelen]-év6 jelölt ijnéletra jzát, és naegkérdeÍ a testtiIet
tagjaÍt, hogy kinek van kérdése Vértes Míklós páLyázőh1z.

Zpebebázy Károly: Tekíntettel arra, hogy más pályázat
nem érkezett , ig az önkormrínyzat Képv1selőtegtüIete kény_

szerbelyzetben van' és ezért javasolja, hogy Vértes MÍklós

J.egyen kÍnevezve Jegyzői munkakörbe és egyuttal a képviselő-
testtilet adjon felmentést a gyakorlatt id6 alól, továbbá

a szakképesités megszer zéséLg Ír ja e'J-ő az 1sko1a várható
befjezésének időpontjáto aza1g L996. szeptember 1.-ét.

PfaIJ zso}tj fájékoztatJa, még a képvise16keto a pályázónak

tanulná::yÍ szerződése \'an az Ájka1 onkorrnányzatta}, és az

ÁjkaÍ Polgármesterí Hivata1 azza! a feltéte}lel járul a

pályázó jogvíszonyának megsz[íntetéséhea, ha 1}rkut község

cjnkormrfuyzata' vag1l a pályáző 45.903.-Ft összegtí eddíg

folyósitott tanulmrínyí támogatást megfízet fígyeJ-emmel

a tanulmányí szeraődésben fogJ-altakra"
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vértgg MíFlós: TájékoztatJa a képvíselőtesttileteto hogy je-
1enleg az Ajkaí PoJ-gármesteri HÍvatalnál dolgozíko ott suo-
c1álÍs ti€yekkel foglalkozík, igéretet tesn arra' amennyíben
a testiÍlet Jewzőnek kinevezÍ, akkor tanu}naányait elvógzj-,
és jelenleg rnás teJ.epülésen tájékozódik a Jegyz6i nrunkárdl.
Bizik abban, hogy feladatát el tudJa végezní, és kérí, hogy
részóre arnenny1ben kÍnevezLk hav1 40.0oo.-Ft alapbért á11a-
pitson raeg a képvise16teetii1et.

Pfaff Zgo}tj. trzt követően szavazásra teszi fel a napirendi
pontot, és kérÍ a testiilet tagjaít, hogy nyÍJ_t saavazássa].
döntsön Vértes Míklós jegyzőí pályázata trírgyában'

A képvíselőtestület 6 1gen szavaaattal meghozta a következő
határozatot.

56/t993. /ffir22" / o!rx|.Js?. bat{ozatr -/
A képvíselőtestület Vérteg Miklós IJrkut, CsokonaÍ Ll.

8. szán alatti páryázrít tjrkut község jegyz őjévő
határozat]"an 1ilőtartamra 1993. október 4.-i hatály-
lyal kínevezi' Á képviselőtestÍilet a Jogszabályban
e].őirt szakgtaÍ, gyakorlatí Ídő eltöltége elól fel-
mentést ad és ugyanekkor kötelezÍ a jewnőt arra,
hogy az áIlamígazgatásÍ főísko].a levelező tago-
zatáa tanu]-mányaÍt a996. szeptenaber 1. -íg fejenze
be" A Jegyző aIapbérét a képvÍseJ.őtestület 40.000.-Ft
azar },{egyvenezer forínt ösezegben állapítJa meg.

A képvÍselőteetiiIet egyuttal felkórí a polgrírmestert,
hogy a iegyző kínevezésóvel kapcsolatos admínÍsztra-
tiv teendőket végezae el.
Fe1e16s: Pfaff Zso1t poLgár'neeter
}Íatjírídő: L993. október 04.

PfafÍ Zso}ti Et-rnondja a testületnek, hogy a kÍnevozésre tekin-
tettel a képviseJ-őtestti1etnek döntést kell hoznÍ Vértes MÍklóg
45.9o3.-Ft összegü tannlurányi dÍj támogatás vÍsszafízetéee
tárgyában és javasolJan hogy az tinkormányzat az Ajka1 Po].gár_
mesterí HÍvatal réezére a tanulmiányi támogatást utalJa át.



Á képvise].őtestÍi].e t
batározatot.
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6 lgen szavazattaL meghozta a következ6

57/L993. /TX.22.. l 'ok:Kt,, sz. b?tőroz?' l
A képvise16testit1e t hozzájáxul ahhozo
ho&y Vértes MÍklós részére folyógÍtott
45.903. -Ft értékti tanulnrínyi szerz6dés-
ből eredő tanulmányÍ támogatágt a trímo-
gatott belyett Urkut község opkormányzata
fízesson me& az ÁJkat önkornányzat részére"
&191őe.: Pfaff Zsolt polgármester
I{atfuidő: L993. október L5.

Az elhangzott napírendi porrttal kapcsolatban képvíse16í Ja-
vaglat nern voLt, igy a po}grírmester áttért a veg;res Íigyek

megtárgyalásfua '

VeEJes ilgyek.

a./ Bányász zenekar támogatása"

Psaff Zsolt: Tájékoztatja a képvisel6testtiletet, hogy a

MüvelődésÍ i{áz átvételét követően a Bányász zenekar helyzete
rendezetlen, trírnogatása és miiködtetése nem megoldott, és a
község hagyományaira tekÍntettel mindenképpen indokolt a

aenekar anyagítárnoga tása .

Felkéri a jelenlévő zenekar vezetőt, hogy elképzelése1t
röviden vázolJa a testiiletnek, trogy döntení lehesen a

brínyása zenekar Jövőbení miiködtetésérő1.

Béres sé;z3: EJ.nondJa, hogy a bányász zenekar jelenleg nem

rende]-kezik megfele]-ő mÍnőségti hangszerekkel' nem megoldott
a zenekar tagjaínak di jazása, va}arnint szÍikséges ]-enne

koordiná].Í a próbák és a fel3.épések megfe1eLő belyét és

ídőpontját. személy gzerínt elváIlalná a zenekar vezetését
és elképzelése 8Z; hogy kb. 15 fős nemzetiségi zenakart
lenne cé}szerti mÍikiidtetnin amelynek a szenélyí és tárgyí
feltéte]_ei az önkormányzat biztosÍtaná.
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Pfaff Zsolt-: A zenekar miÍködtetése többIetforrást Jelentene
a?, önkormányzat költségvetésének és fele1őgségel csak akkor
lehetne döntenÍo ha a zenekar leendő vezet6je részletes
kö3-tségkalkulácÍót terJegztene az önkormiínyzat elé.
Á kalkuIácÍónak k1 kellene térni a hangszerek javitásÍ
költségére' valamínt a zenekar tagJaÍnak tlszteletdijára
ig.

Fehrír- Józsgf.: IJrkut hagyományaínak megfelelően ra1ndenképpen
Índoko]-t a brínyász zenekar fenntartása ée müködtetése, és
ezért javasoljao hogy a soron következő október havj. ülósre
a polgárrnester végezzen e16zetes eg,yeztetést a zenekar tag_
jaÍval és a várható költségkalkulácíót döntés végett ter-
jessze & képvíselőtegtiilet elé.

Á képvÍselőtesttílet hatríro zath.ozata1 lgellőzéséve1 fe}hatal-
maaza a polgi{rmestert, hogy a bányász zenekar tagjaival foly_
tasson egyeztetést abból a célbó1, bogy a zenekar ta6jaí
mÍlyen összegii dologto ílletve szernólyi jeIleg'í.i kiadást
szeretnének érvényesitenÍ az önkormányzattaln mínt nüköd-
tetővel szemben. Lz egyeztetés eredményeképpen a polgrírrnester
irásog el6terJesztést kéezÍtsen a képvÍselőtegtiílet részére,
hogy az L994. évi költségvetés készÍtésekor a kíadást fí-
gyelembe lehessen venní.

b./ Ttldőgzürést e16segítő prograrn támogatása.

lfaÍf Zso]-3: TáJékoztatJa a képviselőtestiiletet, hogy a
Veszprérn1 Tiidőgondozó levelet íntézett az önkorrrrányzathoz,
ameJ_yben e16adta, hogy számítógépes programot kívánnak be-
vezetnL a tüdősztiréese]. kapcsolatos munkák felgyorsítása
trírgyában és ezért kérÍk, hogy az önkormiínyzat a L4 éven
feliilÍ lakógok arányában lakósonként 15.-3t-ta1 trínogassák
a programot.

Á képvÍse]-őtestü].et 6 1gen szavazattal meghozta a k<Ívetkező
hatrírozatot.
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58/L993. /IX.22.l ökKt,. Fz. Wtáyozat:
Á képviselőtestiíIet bozzá'Járul ahhoz,
hogy a Veszprém Megyei Csolnoky 3erenc
Kőrház-Rendel6íntézet tiíd 6gond ozó r é'
szére a telepiílés 14 éven feltí].í lakósaí-
nak arányában lakósonként 15. -$'t támoga_

táe keriiljön átutalásra abból a célból'
lrogy a tiidősztitrések batékonyabb elvégzé-
se vé6ett a szrímÍtőgépes háttér biztosÍtva
legyen.
Az összeg a költségvetésí rendeletben fog-
lalt tartaIék keret tertrére folyósítható.
3e1.q1ős : Dr. Hery er Tstván lewz6
Határí*ői L993. október 01.

e.,/ trfiagyar Inre kőylnáz támogatása.

Pfaff Zgo].t: !ájékoztatJa a képvísoJ.őtesttiletet, hogy Ajka
Várog Polgármegtert líÍvatala aa Ajkai Magyar fiare
rniitő rekonstrukcíój &oz 1oo. _Tt/ össze5il állandó
táraogatást kér.

Á képvÍselőtesttilet 6 1gen gzavazattal meghozta a

batárogatot '

Kórház
]"akósorként

következ6

59l399J.- /Fr ?2.' OkKt. gz.-hatrírozat l

Á képv1selőtestiilet hozzáJárul ahhozo

hogy a Mag1rar Irnre Kórbáz mtiködégi
kiÍItségeÍhez 2.25!. fő állandó ]"akóst
fÍgyelembevéve, lakósonként J.00. -Ftr
összeg kerü}JiÍn átadásra.
Á képv1se].őtestület egyuttal felhatal-
ynazza a polgármesterto hogy a pénzesz-
köz átaaásárót szóló negá3.lapodágt alá-
írJa.
Fe]-e}őg: ?feff Zso]"t poJ.gármester

Dr. Hen6er Istvrfu aeWz6
Határtdő: L993. október 1.
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e. / PÍchler Józsefné f el].ebbe zése.

PfaÍf Zgo]-t: táJékoztatJa a képvíse3-őtestiiletet, ho8y

P1ch1er Józsefné Urkut, orgona Ll. 6. szá3- a].attí ].akós

munkanélktilí jövedelempótló támogatás irántí kérelmet
nyuJtott be a polgárnesterhez, de a rende}kezéere á1]-ó

Íratok a3"apján e].utasitó hat6eozatot kel]-ett hozni, B1_

vel a család 1 főre jutó havÍ Jövede1n6 ne8baladja a

mÍndenkorí legkisebb öregeégí nyugdíJ 8o fo-át.
A kére1neuő a 6oI/L993- gzámu átruházott hatáskiÍrben
hozott határozatot me6fe11ebbezte és ag,Lile vonatkoző
rende]-et értelrnében a fellebbez6 a tiirvényes hat{írÍdő'n
beliil fellebbezégse]. élt a képvise16testiÍ1ethez.
A fel]_ebbezósében előadta, hogy aa I. foku dtjntéssel
nem ért egyeto 50 fros rokkantn annelynek értelmében
É'emmÍnemii nyugdíjel}átáara nen Jogosult, ég elhe]-yez-
kedésére semmínemii ].ehetőséget nera lát.
A polgármester e}mondJa, hogy az íde vonatkgzó Jogszabály
objektÍv feltéte].eket szab a trímogatás folyósÍtásárao és

ezért kel]-ett elutasító döntést hozni.
Kórí, hogy a képvíse16testi11et az I. foku határozat
trírgyában a fe]-lebbezést bÍrá1Ja el.

Á képvíselőtestiíIet 6 Ígen gza'Vazattal meghazta a kültin
íven szerke€ztett következó hatrírozatat.

6a t 9g2. /rx.22. -S'uK3. - 
sz . hatiitoza!,: -r'

A képvÍee]-őtestiilet Píchler Jőzgefné
llrkut, orgona Il. 6. sziín alattí ]-akós

kérelmét a külön iven szerkesztett I1.
. foku hatrírozattaI elutasitJa.
Felelőg: Dr.Henger Istvrín iewző

Pfaff Zso1t polgármester
IlFtárÍdő: L993. október 1.

d./ Lakástámogatások.

Pfaff Zsolti Elmondja' hogY

irónapokban helyÍ trámogatás

többen nyujtottak be az elmult
Írr{nt kérelmet, d€ az elbírálást
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csak most Iehet foganatosÍtanÍ, mÍvel a kéreImezó'k köziil
többen h1rínyosan nyuJtották be kérelmiÍket, és ugyanakkor :

a támogatásra forditandó összegek sern álltak rendelkezésre.
rdőközben aa elmult években folyr5sított támogatások tör-
].eszt6 részLeteiből több rrínt 4oo.ooo.-3t á].1 rendelkezés-
le így' az 5 'db beadott kérelmek trírgyában érdemí döntést
lehet hoznÍ.

Vértesí K5rolyné Urkut, Csokonaí Ul. 12. szám alatti lakós
és férje Vértesi Káro1y épitésÍ támogatást kérnek, mivel
joger6s épitésÍ engedély birtokában a ]'06/2.hxsz.-u ingat-
lanon csaIádi házat épÍtenek.
Javasoljao hogy résziíkre 12o.o0o.-Ft összegii kamat, és
költségmentes visszatérítendő helyj. támogatás kertiljön
folyósítágra.
A képvíselőtestület 6 ígen szayazattal megh ozta a következ6
hatőtozatot.

6t/L993. /U;.z2. / qkrt. sz. Latáqozat: -,'.
Á képviselőtestület VértesÍ &írolyné és
férje Vártesí K5roly llr'kut, Csokonaí u.
sz6m alatti Iakósok részére Lzo.ooo.-3t,
azaz Egyszázhaszezer forínt kamat és
költségmentes vísszatéritendő he1yí tá-
mogatás folyósít ását enged élyezi.
A támogatottak a részükre folyósÍtott
összeget 12 év a1att tartoznak havi
egyenlő részletekben rnegfízetnÍ.
A trímogatást a tánogatottak az llrkut,
!06/2. hrsz.-tr ,cgaládí ház épitésére
kötelesek fordítanÍ. A részletes feI-
tételeket a külön íven szerksztett
szelződés tartalma zza.
Felelős: Pfaff Zsolt polgárnester
Ilattíridő: L993. október L5.
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Nemes Zal-tán és feJ,esége Nenesné T"r{ns Marianna I]rkutn MáJus 1.
tér 4. száB alattí lakógok kóre1emnrre1 fordr.l].tak a testilIetbez,
rníve]. az Ürkut 5l7/2l. hrgz.-tt ingatJ.anon csa1ádí házat épÍ-
tenek.
A polgr{rmester JavasolJa, hogy a kórelmezők 12o.0o0'*tr't kamat
és költségnentes, vísszatéritend6 he1yÍ támogatásba részesiíl-
jenek.

A képvíse16testii1et 6 1gen szavaz&ttal meghozta a következő
határozatot.

t/l?9,3, llx.Lz. / ,gkKt . gz. hatősg?at: .,/
Á képvise16testtí].et Nemes Zoltrín ég fe1esé6e
Nenesné Lé;ne Maríanna lJrkutn Má3us 1. tér 4.
gzán alattí lakósok részére Lzo.ooo.-Ft,
a?,az Egyszázhuszezer folint karnat ée költség-
mentes vÍsszatér1tendő helyÍ támogatás fo-
lyósltáeát engedélyezi.
A tr{mogatottak a résziikre folyósított
összeget L2 év alatt tartoznak havÍ egyen}ő
részletekben megf Ízetní.
Á trímo8atást a tárnogatottak az Urkut , 5]-7 /2L.
hrgz.-u osaládí ház épitésére kötelesek for-
d1taní. A tégzletes fe}tételeket a kÍílön Íven
szerkesatett saerz6aég tarta]-maana.
tr'elelőg: Pfaf f Zsolt po3.gárrneeter

Ilatfuídő: L993. október 15.

Palásti József ég felesége Uykut-ZsófÍapuszta1 lakósok
a 79.hrsz.-tl íngatlanon osaládI lnáz bővÍtési BunkáIataÍt
végzLk, amely alapterttlet növekedéssel 3ár", és aa építési
engedé].y a kére1mez6k részére kí lett advg.
Á kéreImezők a satikségos 1gaaolásokat becsatolták, Így
résziikre 8o.ooo.-}'t összegben kamet és költeégnentes heLyí
trímoga tás f olyóeítha tó.
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A képvÍse16tegtii1et 6 1gen szavazattal meghozta a következő
határozatgt.

63/L993. /{*:2?, !. aklKt.E z. ha-tésozatz -"
Á képviselőtestiilet Pa1ástÍ József és Felesége
Ürkut-Zsóf1apusztai lakósok részére 80.ooo. -3t'
azar. l{yolcvaneuer forÍnt karuat és kiÍltségnenteg
vÍsszatér'ítend ő helyi tárnoga{ás folyóg1tását
enged é1yezÍ.
Á támogatottak a résziikre foJ.yós1tott összeget
8 év alatt *artoznak megfÍzetn1.
Á tánogatást a tánogatottak az I'rkut 79.hrsz.-u
cse1ádÍ háa bővítésére kötelesek fordítaní.
A részletes fe1"téteLeket a különÍven szerkegz-
tett sz,erzőaégt tartalmaZZ9.
Fble1ős: ?faff Zso]_t po3-gármester
Hatrírídő: 1993. október L5.

Rubin József és felesége Urkr.lt-Zsófíapusztal lakóeok a

o2o/3o. hrgz'-u 1ngatlanon család1 ház bővitéet munkálataÍt
végzÍ'k, amely aleptertllet növekedéggel |fu, és az épltési
engedély a kérelnezők részére kí ]-ett adva.
A kérelmezők a sztikséges 1gazolásokat becsatolták, Í8y ré-
szükre Bo.o0o.-pt összegben kamat és költségmentes he1yÍ
támogatás f olyóeÍtható .

A képvíselőtesttilet 6 ígen szavazattal. meghozta a következ6
hatággzatot.

64 /L293 . /W:2?. L olxt . s? . hatálozat t t/
A képvíeelőtestület Rubj.n Jőzsef és felegé-
ge {Irkut-Zsófíapusztal lakóeokr észére
80.000.-}'t ) aza% ]íyoJ.cvanezer forÍnt
kanrat ós költségmentos vÍsszatéritendő
helyi trímogatás folyósÍtágát engedóLyez1.
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A támogato.ttak a résziíkre folyósÍtott
összeget 8 év alatt tartoznak megfÍzetnÍ.
A trímogatást a támogatottak a azol3o. hrsz.-u
családL ház bőv1tésére köteIesek fordítant.
A részletee feltételeket a külön iven s'zer-
kesztett s%erződést tartaImazza"
Fe].előF: Pfaff Zsolt poIgárnester
I{attrÍd9-i 1993. októbey L5-

e. / Köza}kalmazotti állonrányban lévők béremelési kérelme.

Pfa$ Z,so}t: TáJékoztatja a képvÍselőtestiileteto hogy az
ísko].a és az ovoda vezet$Je kérteo bogy amennyíben az ön-

kormányzat pénztígyÍ ].ehetőségei megen$edík abban az eset-
ben a közalkalrnazotti bérbeálláe 1993. szeptember 01.*tő1
valósuljon meg 1994' január 01- helyett.
E}mondja a testtiletnek, ho8y a kérelem jelen3:eg nem te]-je-
sÍthatő, mive a kö1tségvetési rendeletben bérenrelésre forrás
nem á11 rendelkezésre, de az Íntézurény vezetők arra kérték'
hogy kérégiíkrő1 tájókoztassa a képvíselőtesttJletet.

Zsebeházy KÉroly: Tudomása szerLnt az év eJ-eji béremelés

során az intézmények olyan bérkeret lett megál}apitva,
amely már erősen közelÍt az L994.-től bevezetendő uj kijz-
alkalmazott1 bérekhez, javasolja, hogy 1994. január 1.-vel
legyen az kijzalka].nazott1 bérbeállás rregvalósitva.
rnditványozaa továbbá, hogy a testtilet ugJ fog3-a1jon á1lásto
hogy a po}gármegter a képvÍse}őtestiilet határozathozatal
me116zéeéve1 megszületett döntése érte]_mében a bérrendezés
osak 1994. január -'1.-tő1 valósuLjon meg'

A képviselőtestiilet határozathozatal rnelIőzéséve]. felhatal-
man1a a polgrírmestert, hogy j.rásban közöUe a heJ-yi iskola
igazgatójával, valamínt az ovoda vezetőjével, hogy a közl
alka}mazotti bérbeálláe Lgg4- Január 1._ve]- fog negtörténnÍ'
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f./ Sportesarnok heJ-yzete.

Pfaff Zgo].tl E].rrrondJa a képvtse3.őtestiiletnek, hogy a Mag;rar
KözJ.önyben kormá:ryközJ_emény formáJában rögzítésre kertiIt az
urkut1 sportcsarnok építésének pénzti6y1 fedezetí része a
cé}támogatás keretében.
Vég3.eges dijntégt a trímgatás e]-nyerégérőI az orszá8&yÍ,ílég
fog bozni.

Az e].hangzott napÍrentti pontokkal kapesolatban továbbí kép-
víse]-6i észrevétel, Javaslat nem vo].t tgy a poJ.gárnester
a testÍí].et ti].ését 19 őra 50 perckor berekésztette '

. Heng

Jeev
tvrín

$

K. m. f.
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