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Jq.gyz.őkQnyv
Készült: Urkut község önkormányzati Képviselőtestületének
1992.
ápri1is 13.-án du. L7.Oo órai kezdettel megtartott ürésérő1.

Az ülés he1ye: Községháza _ tanácskozó terme.
Je1en vo1tak:

Pfaff Zsolt

poIgármester,

Dr.Dóczy Mariann,
Fehér József,

Fuith László,

Herber E1emér,
Tenk Gyula,
Zsebeházy KároIy képviselők.
T'ávol maradtak: Rieger Tibor, Sárkány Pálné és
Tróbertné Klein
Beáta képvise1ők.

Tanácskozási jogga1 részt vettl Dr.Henger ]stván jegyző
Szücs Péter MDF képv.
onódy Raffael MszDP képv.

Reisinger Lajos KDNP Képv.
Fori.ntos LaJos körzeti megbÍzott

Kovács Mihá1y p1ébános.

Pfaff Zsolt polgármester köszönti

vottakat és a község érdekl ődő

a l<épviselőtestület tagjaÍt, a meghi-

4 á1

1ampolgárát.

Megállapitja, hogy az ülés határozatkópes, mive]. a képvi se 1őtestü
1eti
tagokból 7 jelen van, ezután megnyÍtja az ülést és ismerteti
a napirendi
pontokat a meghivó alapján.
Ezt követően a polgármester az alábbi napÍrendi pontok megvÍtatását
kéri a testülettő1, a meghivóban rögzitetteknek megfe1e1ően.

-2Napirendi pontokI L./ Közrend, közbiztonság helyzete a községben.
Etőadó: For"intos Lajos rendőr zászIls

2./

Vegyes ügyek.

' - Urkuti napok programjának megbeszélése.
- Lakáscélu támogatásÍ kére].mek elbÍrá1ása.
1./ NapÍrend megtárgya]ása.

Pfaff Zso1!: Kéri a testületet, hogy amennyiben az előzetesen megküldött
irásbeli beszámolóhoz észrevétel, i1letve kérdés lenne ugy azt tegye meg.
Dr'Dóczy Ma|iann: Célszerünek tartaná a poIgárőrség megszervezését a községben, ameIy az irásos anyagbAN 1S meg van emIitve.
.j,

Herber Elemér: Az irásos anyagbó1 az derü1 ki, hogy elkövetett büncse1ekmények többsége a t'DrScÓ'' időpont.iá:'a esik. Ennek megeIőzésére
cé1szerü
lenne intézkedésthozni.
Megk érdezÍa jelenlévő körzeti megbizottat, hogy me1yek a
felderÍtet1en
büncselekmények, amelyek a beszámolóban irásban rögzitve lettek.

Reisinger Lajos: Milyen lehetősége

Van

a rendőrnek külső segitséget hivni.

Forintos Lajos; A felvetett kérdésekre tájékoztatja a testületet, hogy a
feIderitetlen büncse1ekmények között a gázpalack lopás nyomozása van folyamatban, de az e].kövotő már ismertté vált.
Külső segitséget igy az ajkaÍ Rendőrkapitányságct, csak telefonon tud kérni
mivel a meg1évő URH berendezés nem müködÍk, és céfszerü 1enne a korszerü
rádió-adóvevő berendezés lenne, amel1yel a folyamatos kapcsolattartást

bÍztositani tudná

Pfaff Zsolt: Bejelenti a képviselőtestületenek,

hogy megvizsgáItatja

hogy a hatékony rádiózás lehetőségét milyen módon lehetne megoldaní.
Kovács MÍháIy: Ptébános kéri, hogy a temető utcájában megállni tilos
tábla kerü1jön e1heJ.yezésre, mive1 az utpatkát a jármüvek tönkreteszik.

tr,

-3Pfaff Zsolt: Cjsszefoglalja a közbiztonsággal kapcsolatban elhangzottakat
és kérÍ,hogy a testület tudatositsa a lakosságban a közbÍztonságra való
fokozatos odafigyelést.
A képviselőtestüle t,határozathozatal mellőzésé ve| az elhangzott beszámolót
elfogadta.
További képviselőÍ észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt,
igy a polgármester áttért a második napirendi pont megtárgyalására.

2./ Napirendi pont

megtárgyalása.

a/ Urxuti napok programjának megbeszélése.

Pfaff Zsolt: VÍsszau ta! az 1992. március 16.-án megtartott képvise1őtestületí ülésre amikor vázlatosan előterjesxztésre került az urkuti
tervezett rendezvénysorozat.
Célszerü 1enne' a program gerincét ijsszeállitanÍ a képv1selőtestület_
nek és a részletek kidolgozását pedig egy bizottság végeznéél.

napok megszervezése 3 naposra

Sz1ta Lászlóné: vállalkoző a Mijve1ődésí Ház bér1ője javaslatot tesz
az urkuti napok megrendezésének programtervezetére és egyuttaI bejelentí, hogy a Müvelődési Ház szerződést kötött Lázár Péter sze1lemi
szabadfoglalkozásuvat, aki vállalta, hogy közremüködik a rendezvénysorozat lebonyo1itásában. Ezt követően megkéri a testületet, hogy Lázár
Péter had tartsa meg ismertetését az á1tala összeál1itott programtervezetet
Lázár Péter: Elmondja a testületnek, hogy mint szellemi szabadfoglalkozásu
dolgozott az elmult években több községben közremüködött rendezvények lebonyolitásában és az eddigi tapasztalataival figyelemmel javaslatot tesz
arra'hogy a három napos rendezvényt folyamatos program kitöltéssel szervezné meg. A Müvelődési' Ház kihasznáItságával kapcsolatban elmondja' hogy
havonta gyermekmüsort, i1letve nemáuetiségi müsort szeretne rendezni, és
kéthavonta vacsoraestet neves mi.ivészek bevonásával kiván rendeznÍ.
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-4fejezÍ ki amiatt, hogy az egyházközség
előzetesen nem lett megkérdezve a rendezvény ezirányu módositásáróL.
különös tekintetteI arra, mivel 1991.-ben a katolikus egyház kezde*
ményezte az urkuti napokat.
Kovács MÍhály: Sajnálatát

Pfaff Zsolt: Az

tény, ho&y

az

egyezLetés a Müvelődés

i Házés a plé-

bános ur részérő1 elmaradt, de a mostani ülésen mÍndezt 1ehet pótolni.

Károly: Véleményeszerint az urkuti naok rendezésétszakemberre kel1 bizni, aki megfele1ő gyakorlattal rendelkezik ezen a téren.
Zsebeházy

Lázár Péter: A programoL az időjárásfüggvényében kell Bzerzvezní, és
erre az objektiv fe1téte1ek adottak.

Fuith László: Javasolja a bÍzottság megalakitását az urkutÍ napok szer_
vezésére.

$aff Zsolt: Az elhangzott javasl_atot jónak tartja és inditványozza,
.
Ház, az egyház és az önkormány zat részérő1,önkéntes
'-'",ődésÍ
'"-'
jelentkezés alapján szervező bÍzottság atakul, és a bizottság készitené
el a programtervezetet.
Ezt követően felkérÍa képvlselőtestületi tagokat, hogy kí az akÍ vállalná

a szervező bizottságban vaIó részvéte1t.
Onkéntes je1entkezés alapján ezt követően Fehér József, Fuith László és
Herber Elemér képviselő vállaIják a bizottságban való részvételt.
A katolikus egyház részéről Kovács Mihály p}ébános válJ.alja a bizottságban való munkát, mig a Mijv.Ház részérőL Lázár Péter.
A polgármester ezt kö.",etően szavazásra teszi fel az a d-hoÖizottság meg_
alakitására vonatkozÓ javaslatot
A képvÍselőtestület nyilt, egrhangu szavazással meghozta az alábbi hatá_
rozatot.

45ll992. /IV.

13.

l ö]íKt.

sz

. haiározat:

A képviselőtestület az urkuti napok szervezésének
lebonyolitására ad-hoc bizottságot hoz létre, ameIynek tagjai az alábbÍ személyek:
FutthLász1ó
Fehér József
Herber Elemér képviselők,
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Kovács Mihály plébános,
Lázár Péter Müv. Ház részéről.

A bizottság teljes körü felhatalmazással
' dönt a program összeáltitásáról, Ílletve
dönt a rendezvénysorozat megszervezéséről.
A bÍzottság tagjai közü vezetőt választ,

aki koordinálja a bizottság

tevékenységét.

A szervezés folyamatáról a bizottság vezetője
a képviselőtestület ütésein beszámol.
Felelős: Pfaff Zso1t polgármester
Határidő: fo1yamatos

Pfaff Zsolt: A bizottság tagjainak a figyelmét felhivja felelősségte1jes
munkájára és kéri, hogy őt mint polgármestert folyamatosan tájékoztassák,
különös tekintettel arra, hogy a rendezvénynek pénzügyi vonzatai is vannak.
Szita Lászlóné: Megkérdezi a testületet, hogy Müv. Házban a mozi müködnÍ
fog a jövőben figyelemmel arra, hogy teljes az érdektelenségegy-egy elő_
adáson 5-10 fő között van a részvétel.

Kéri továbbá,

hogy a képviselőtestület amennyÍben a község pénzügyi helyzete megengedÍ járuljon hozzá a székek, asztalok vásárlásához kb. 3oo.ooo._
Ft értékben.

Pfaff Zsolt: A mozival kapcsolatban elhangzott érdektelenséghez hozzáfüzí, hogy az elmult évben nozi 40.OOo.-Ft-os ráfizetéssel müködött, és kéri
hogy a képvíselőtestület határozatilag döntsön Szita Lászlóné kérdése
tárgyában.
A képvíselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határozatot:

A képvÍselőtestület 1992. május 1.-től megszüntetÍ
a Müvelődési Házban 1évő mozi müködtetését, mivel
a lakosság érdektelen iránta.
A képviselőtestület nem járul ahhoz hozzá, hogy önkormányzati péneszközből székek és asztalok kerüljenek megvásárlására a Müv. Ház mozitermébe.
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A képviselőtestület ugy foglal á1lást, hogy
a jelenleg meglévő székeket és asztalokat kel1
használni oly módon, hogy azokat folyamatosan

javitani 'kell.
Pelelős: Pfaff Zsolt

po1gármester

Határidő: 1992. május l.

Pfaff Zsolt: Az urkuti

napok 1ebonyo1Ítására valószinüleg szükség
]-esz a bányász zenekar igénybevételére,de a bánya mÍndennemü támogatást 1992. március 31.-vel megvont.

Dér Zoltán: A Müv, Ház részérőttájékoztatja a testületet, hogy a bánya
igazgatója szóban igóretet tett, a bányász zenekar támogatására, és
egyuttal kérte, hogy a zenekar bányász temetéskor az eddigÍ gyakorlatnak
megfelelően vegyen részt.

Pfaff Zsolt: Javasolja, hogy a képv ielőtestület a több évtizedes tradi*.* Lkező bányász zenekart vegye át és ebben a tárgyban határoza_
"*""'
tilag döntsön.
A képvíselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határozatot.

47/L992,

/Iv.I3./ okKt. sz. határozat|

A képviselőtestület 1992. ápri1Ís 15.-től
az.Urkuti Mangárr Bányátót a bányász zenekart
átveszi.
Az átvételle} fetmerü]"ő részletes költségeket
a polgármester köteles a bánya igazgatójával
egyeztetni.
Fq1e1ős: Pfaff Zso1t polgármester
HatárÍdő: 1992. áprilÍs 15.

b/ Lakáscélu támogatás elbirálása.

Pfaff Zsolt: Springmann János és felesége kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy az Urkut 254. tul. lapon 113/8. hrsz. atatt
felvett lakóház, udvar megjelölésü Íngatlanhoz pénzügyi támo'-gatás kér.

-7A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételknek megfelelnek és a polgármester kéri, hogy a testüIet határozatilag döntsön a kérelem
tár*

gyában

A képviselőtestület títkos szavazásal, egyhangulag meghozta az alábbi
határozatot.
48/L992,

/Iv.L3./ okKt. sz. határozat|

és felesége Papp Magdolna kérelmének
a képviselőtestület helyt ad, 1oo.ooo.-Ft, azaz Egyszázezer forínt kamat, és költségmentes lakásvásárlási támogatásba részesiti őket abbóla cé]bó1, hogy az Urkut,
be1területi 254.tul.lapszámu, 113/8. hrsz.-u lakóház,
udvar megjelölésü ingatlant meg tudják vásáro].ni.
A támogatás részletes feltételeit a kölcsö::szerződésben
kel1 rögziteni, amelyben az adósok 1O év alatt havi
egyenlő részletekben tartoznak a kölcsönt megfízetni.
A kölcsönfj.zetés vÍsszfizetéséenkkezdő időpontja
1992. junius 1.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. május 1.
Springmann János

c/ oubicza János

kérelme.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a képvÍselőtestülettel Gubicza János Urkut, Mester u.2. sz. alattí laÉoskarosszéria 1akatos kérelmét,aki az ujonnan
kialakÍtandó Urkut belterületí 28/6. hrsz.-u 8o8 m2 területü ingatlant
kivánná megvásárolni vállalkozási célbó1.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta és határozathozata1

fogla1t át1ást, hogy a soron következő testü]-eti ü1ésre
a kérelmező és a müszaki ügyintézőt meg kell hivni, hogy a faluképbe i1lő
létesitménykerülne kÍalakitásra, a vásárolni kivánt területen.

me1lőzéséve1 ugy

d/ Karísztl János ÉsNeje kérelme.

Pfaff Zsolt: Ismerteti a testülettet KarÍsztl János és felesége Ajka,
PetőfÍ S. u. 11. sz. alatti lakósok te].ekvásárlás iránti kérelmét,
amelyben előadták, hogy az 5L7/25. hrsz.-u épitésitelket családi ház
épitésecéljából kivánják megvásárolnÍ.

-8A képvíselőtestü1et nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbÍ
határozatot.

4s/L992, /vt.L3.

/ öxxt. sz.

határozat:

A képviselőtestület az Urkut belterüIeti
5L7/25. hrsz.-u 1.oZL.-n2 területü Íngatlan
vevőjéü1 Karisztl János Ésfelesége Ajka,
Petőfi S. u. 11. sz. alatti lakósokat jeIölÍ
telek vételára 7l47o.-Ft, azaz
ki. Az épÍtésÍ
Hetvenegyezer_nég5l százhetven forÍnt .
A vevők a vételárat egyösszegben tartoznak megfizetni 70._Ft/n2 ár figye}embevételével.
A vevők 4 éven belül kötelesek az ingatlanon

családi házat épiteni, és a beépitésikötelezett*
ség az ingatlannyilvántartásban feltüntetésre kerül. Az adásvétel részletes íeltételeit külön
szerződésben keIl rögziteni
Felelős: Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. május 1.

e/ Fízetésielőleg elkülönitése.

Pfaff Zso1t: Ísmerteti az általános iskola ígazgatőjának kérését,
miszerint a tantestületből több dolgozó kéri azt, hogy fizetési
előlegben tudjanak részesülnÍ, és ezért a képvíselőtestület erre a
célra keretösszeget á11apitson meg, és az eIő1eg összegét a jövőbenÍ
fÍzetésből levonásba lehet helyezni, külön megál}apodás szerint.
A képvíselőtestüIet az előterjesztést elfogadta, és nyilt egyhangu
szavazássaL az alábbi határozatot hozta meg.
5Q/1992. /VI.13./ökKt.

gz. határozat:

A képvÍselőtestület az áLtalános iskola bérkerete
terhére negedélyezi azt, hogy az iskola vezetése
15o.ooo.-Ft-ot különitsen el abból a célból' hogy
a dotgozók részérerendkivüli előleget lehessen fizetni a személyi alapbérük terhére.

Azelőleg kifizetésénekrészletes szabályait az iskola
kollektiv szerződésében keI]- rögzitenÍ.

-9A kifízetést az Ískola igazgatója
engedélyezi.
Felelős: Dr.Henger István jegyzí
Ádám l,ászló Ískola ígazgatő
, HatárÍdő: 1992. április 21.

f/

Mangán vendéglő

Pfaff Zsolt: tájékoztatja a képviselőtestületet,hogy a

Mangán vendéglő
megvásárlása tárgyában megtörténtek a megfelelő intézkedések
ennek keretén belül a 20o.ooo.-Ft összegü bánatpénzt letétbe lett he1yezve
és kérii
hogy a képvÍselőtestület határozati1ag döntsön arról,
hogy az árverésen
milyen összeghatárÍg mehetnek el licitben résztvevő önkormányzati
megbi-

zottak.
A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazássa1 meghozta az
alábbi határozatot.

A képviselőtestij1et felhataLmazza Pfaff Zsolt
polgármestert, 'Dr. Henger István jegyzőt, hogy

a

Gaszt hivatalos heIyÍségében1992.
áprÍlis 23.-án megtartandó árverésen 5 millió
BAKONY

véteIárig licitájanak a
lása céljábóI.

Ft

Mangán Vendéglő megvásár_

A l.icitáláson a megbÍzottak a Pap és Pál kereskedelmÍ és vendéglátó betéti társaság Herend,
Kossuth u. 155. telephelyü közös vállalkozás
tlevébenvesznek részt.
A képvj'selőtestület egyuttal felkéri Dr.Henger
István jegyzőt, hogy a társasági szerződés módositását a BT-be való kültagi be1épéscéljából
soron kivül nyujtsa be a Veszprém MegyeÍ CégbÍró_
sághoz.

A BT_ben az önkormányzat kültagként 2oo'ooo.-ft-tal
vesz részt.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Dr.Henger István jegyző
Határidő: 1992. ápri1Ís 21.
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g/ Te1efonról tájékoztatás.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületet' hogy a község telefonellátása terén a köqelmultban előrelépés nem várható, míve1 a MüszertechnÍ_
ka Rt. kezdeményezése nem sikerült, és a MATÁV konkrét igéretet nem tett
a telefonellá'tás Ídőpontjának biztosÍtására.
Azajkai önkormányzat tíszlességte1enül járt e]' rnive1 a Müszertechnika Rt.
sikertelenségérő3. már 199I. decemberébdn tudomással birt, de a többi érintett települést nem értesitette.
Április 14._én lesz Ajkán tájékoztató és ezt követően a képviselőtestület
részéretovábbÍ információkat tud nyujtani.
h/ Utca névadás.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Ady utca
'mögöttÍ terüIeten felépült uj lakóházak utcája eddig névtelen utca volt,
és az ott lakók kérték,hogy a képviselőtestület az utca nevét PÍpacs
utca elnevezésse1 i1lesse.
A képviselőtestület az előterjesztést e1fogadta, és nyi1t egyhangu szava-

zással az aIábbi rendeletet alkotta

't
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meg.

3/1992. /IV.13./ ökKtsz. rendelet:
A képviselőtestület az Ady utca mögött 1évő
ujonnan beépitett névtelen utcát ]-992. április

15.-től Pipacs utca elnevezéssel látta e1.
A jelen rendelet 1992. április 15.-én lép hatályba'
a rende1et szövegét 15 napra a községi hirdetőtáblán ki kel1 függeszteni.
Felelős:. Dr.Henger István jegyzó
Határidő: 1992. áprÍlis 15.

'
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-11 i/ Költségvetés módositása.
Pfaff Zsolt: rsmerteti a képviselő testülettel,

hogy az 1992. évre
elfogadott költségvetésírendeletet módositanÍ szükséges abból a cé1_
ból' hogy a bevételi'főösszeget c$kkenteni ke11 az Ígényeltcéltámogatással I.44o.ooo._Ft-tal. A kiadásj. előirányzatot indoko1t módositani,
mÍvel a tervezésnélnem lett figyelembevéve az egyéb szórakoztató és
kulturális szakfeladaton elszámolható megbizási di.j.
Erre figyelemmel a 2. sz. melléklet bér rovatát L4.278.ooo.-Ft-ra lenne
célszerü növelni.
A képviseIőtestü]et az előterJesztést eIfogadta, és nyi1t egyhangu
sza_
vazással az a1ábbi rendeletet alkotta meg.

4/1992. /Iv,13./ öt<xt. sz, rende1et:
A képvÍselőtestület a2/L992. /ttt,2./ öxl<t. sz. r.
Urkut község költségvetéséről 1992. áprÍlís 15. -vel
az alábbiak szerÍnt módositja:
1.$.

/L/ A képviselőtestület az önkormányzati költségvetés
1992. évi kiadásainak fedezetéül a bevételek főösszegét
55. 345.oo0. -Ft-ra módositja.
2.$

/I/

alaprendelet 2.5/zt bekezdésének2 , sz.
mellékletéta következők szerint módositja:
^z

A Polgármesteri Hivata1 és intézményeinekmüködési
kiadásai 34.690.0oo.-Ft, azaz Harmincnégymi11iÉ,=hatszáz_
kilencvenezer forint..
ebbő1

bér 14.218.ooo.-Ft
3.$.

A je1en kö1tségvetési rende1et 1992. áprÍ1Ís 15.-ve1
lép hatályba és ajegyző a rendelet szövegét köteles a
községi hirdetőtáblán 15 napig kÍfüggeszteni.

Felelős: Dr.Hengen István jegyző
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j/ Kíspáryás labdarugássa1 kapcsolatos lakossági

panaszok.

Pfaff Zso1t: Bevezetőül a polgármester elmondja, hogy több állampolgár
panasszal jött a kispályás tabdarugó bajnokság körül kialakutt türhe_
tetlen állapot miatt, különös tekintettel arra, hogy több alkalommal
nem kulturált emberhez illő magatartást tanusitottak a je1en1evők.
Előfordult, hogl sörös üvegeket törtek,illetve i}lemhe1y hiányában
egyéb közfelháborodást kÍváltó cselekményeket müveltek.
Dr.Tóth János:. Mint a sportpálya rneIlett lakó áilampolgár a képviselőtestület engedé1yéveL hozzászólásában elmondja, hogy amióta sportpályán
intézményesitett labdarugás Van, az6ta keritésén,köszönés né1kü1 gyakran ugrálnak át. A labda a falon, illetve a háztetőn döng, gyakori az
ablakbetijrés és rendkivül durva beszéd dominál a játék alatt.
Véleményétnemcsak saját nevében mondja, hanem az ottlakó idős Plank

család nevében is, mivel oJ-yan sértéseketkell hallgatniok ami részükre
elviselhetetlen.
Kéri, hogy a testület tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a 1akók
nyuga1mát a randari.lozás ne zavarja.

Herber Elemér: Véleményeszerint idős emberekkel nem lehet ilyen türhetetIen és trágár módon beszéIni, és a képvÍselőtestület dolga dz, hogy megfgIelő döntést hozzon a kulturá1t sportolás Iehetőségéről.
Javasolja egyben, hogy a régi J-abdarugópálya }egyen fe1ujitva, és ott
nem zavarja a labdarugás a lakók nyugalmát.
A jelenlegi kispályán csak szervezett körülmények között legyen sportolás
a jövőben, elsősorban az általános iskolások részére.
A képviselőtestü1et fe1é a polgármester beje1enti, hogy a sportolók bevonásával megvizsgálják annak lehetőségét, hogy mi módon lehet rövid időbon
belül /z net / a labdarugás megfelelő kulturált keretek között folytatnÍ.
A képviselőtestület részéről továbbÍ javaslat, illetve indÍtvány
nem volt igy a polgármester felkéri a szociá}ís bizottság elnökét, hogy
ismertesse a segélyezettek névsorát.
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Dr.Dóczy MarÍann: A SzocÍál1s BÍzottság etnöke a bizottsfu nevében
részletesen ismertetí a szoc. segélben részesültek névsorát, ílletve
az adott segéJ.yek összegét.
Ugyanakkor ismertetlj a segéJ.yértfolyamodók, de elutasÍtottak névsorát az elutasitás indokával együtt.

Képv1selői észrevétel, illetve indÍtvány a bÍzotteág munkájával nem
volt' Így a polgármester a képv1se1őtestület ülését 2o óra 30 perckor
berekesztette.
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