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JEGYZőKöNYV

Készü1t: Urkut község önkormányzati Képviselőtestületének 1992.

augusztus 17.-én du. 17.oo órai kezdettel megtartott üIésérő1.

Az ülós helye z Községháza

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester,

Dr .Dőczy Mariann,
Fuith Lász!ő,
Ríeger Tibor'
Tenk Gyula,
Tróbertné K1ein Beáta'
Zsebeházy Káro1y képviselők.

Távo1 maradtak: Fehér József, Herber Elemér és Sárkány Pálné képviselők

Tanácskozási jogga1 részt vett: Dr.Henger István jegyző

onódy Raffae1 MSZDP képv.

Pfaff Zso1t polgármester köszönti a képvÍselőket és a meghívottakat.

Megállapitja, hogy az ü1és határozatképes, mível a képviselőtestületi
tagokbó1 7 jelen van, és ezután megnyitja az ülést és ismerteti a napi-
rendi pontokat a meghívó alapján.

Ezt követően a poláEmest er az alábbÍ napirendi pontok megvitatását kérÍ
a testülettől, a meghivóban rögzítetteknek megfe1elően. A képviselőtes-
tület az előterjesztett napirendi pontokat elfogadta.

A polgármester ezt követően ismerteti a képviselőtestülettel a lejárt
határidejü határozatokat, amelyek hatályosultak és a képvise1őtestü1et
határ o zatho z atal me 1 1 ő zé s é v eL az i smertet-áBt-,
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Beszámoló az 1992. éví költségvetés Ii félévi
végrehaj tásáró1 .

E1őadó: Pfaff Zsolt polgármester

A Szociálpolitikai Bizottság beszámoló ja az
1992. I. félévben végzett munkájáró1.
E1őadó: Dr.Dóczy Mariann a BÍzottság elnöke.

2./

3./ Vegyes ügyek.

1./ Napirend megtárgyalása.

Pfaff Zsolt: Rész]-etesen ismerteti a képviselőtestülett eL az előzete*
sen megküldött irásbeli anyaggal egyezően a bevételi, illetve kiadásí
számadatokat. Külön kÍtér arra' hogy többletkíadás a Müve]-ődésÍ Ház meg-
vásárlása, valamint a Mangán Vendsglő megvételével kapcsolatban adódott,
A képvielő*estület részérőI az elhangzott tájékoztatőval kapcsolatban
észrevéte1, nem vo1t és a beszámolót határozathozatal mellőzésével a
képvíselőtestület egyhangulag e1fogadta.

2./ NapirendÍ pont.

Pfaff Zso1t: Tájékoztatja a testületet, hogy az éves munkatervnek meg-
felelően program szerint a Szociálpolitikaí Bizottság számo1 be ez
évi munkájáró1. Ezt követően felkéri a bizottság e1nökét, hogy szóbeli
tá3ékoztatóját ismertesse a testülette]-.

Dr.Dóczy Mariann: Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a bízottság
munkáját folyamatosan ismerik, mivel a képviselőtestü1et több tagja a
bízottságban van, és aki nem tagja az is érdeklődésére ismertetést
kapott a segé1yek elosztásáról, valamint az egyéb bizottsági felada-
tokba tartoző ügybk intézéséről. A rendkivüli szociálÍs segélyt
79 fő kapott, ebbő1 7 fő kétszer részesült juttatásban.
A felhasznált pénzeszkóz 24o.ooo.-Ft, mig az éves tervezet összege
990. OOO. -Ft.
A bizottság a segélyEk juttatásakor részletes környezettanulmányt
készített, és csak Ígen indokÖlt esetben döntött segély folyósitása
tárgyában.
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Rendszeres szociális segélyt je1enleg 11 fő kap, ésafö r:észére

a rendszeres szocíáIis segé1y megszüntetésre került.
A bizottság elnöke továbbá elmondja a testületnek, figyelemmel

arra' hogy a tankönyvek árá jelentősen megemelkedett, ezért a
általános iskoIás tanulók részére a tankönyv elletás ingyenes

lesz, mivel önkormányzatí pénzeszköZbőL lesz a tankönyvek finan-
szirozása.

ElmondJatovábbá, hogy a bizottság munkájára lakóssági panasz nem

érkezett, bÍzottsági határozat fellebbezésre nem került sor, és

kéri a testüIetet, hogy a Szociálpolittkaí BÍzottság beszámolóját
fggadják e1' illetve akínek észrevétele van az tegye meg.

KépvÍselői észrevétel, índitvány nem volt és a képviselőtestület
határozathozatal mellőzésével a Szociálpolitikai BÍzottság beszá_

molóját elfogadta.

3./ Napirendi pont megtárgyalása.

a/ SzennyvÍzcsatorna háIőzat bővitése.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy igen szoros
határídővel a tÁxISZ megküldte a céltámogatási igények iránt beje-
lenthető adatlapokat, ílletve az elnh.ez kapcsolódő tájékoztatót.
A müszaki ügyíntéző bevonásával reálístervként á1lapitható meg,

hogy a községí szennyvízcsatorna tlá1-őzat épitése az egészségügyi 
-

intézmény gép-müszer beszerzése, valamínt az ál-tal.ános iblrolai tor-
''.-naterem megépitése, és erre a céltámogatás irántÍ igény előzetes
benyujtása. Az ígényeket legkésőbb 1992. augusztus 19.-ig kell a

tÁxtsz-rroz határozati formában eljuttatnÍ.
Ezért kéri, hogy a képviselőtestület döntsön az 1993. évi céltámo-
gatási igények benyujtása tárgyában.

A képvíselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta a következő

határozatokat.

85/Lgg2. /VIII.L7./ okKt. sz. határozat|

A képviselőtestület az Urkut kőzség Sport utcába,

illetve a Kilencház ut.cában megvalósuló szennyviz-

csatorna háLőzat bővitése cérjából az 1993. évi
költségvetés terhére 1.0oo.oo0.-Ft, azaz EgymÍllió
forint saját forrást biztosit, hogy a beruházáára az
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50 %-os áIlami céltámogatás megkapja'

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: 1992. augusztus 19.

a6/Lgg2. /VIIT.L7. / ÓkKtsz. hatátozat:

A képvíselőtestület a müködő egészségügyi intéz_

ményhez, azaz a fogorvosi rendelő kezelőszékének

.$alámínt' röntgen beÍ-e'hd'ezéSének gép-müsze r beszerzé_

se cé1jábőL az 1993. éví költségvetés terhére

soo.ooo.-Ft, azaz otszázezer forÍnt saját forrást

biztosÍt, hogy a beruházásra a 40 %_os állami cél-
támogatást megkapja.

Felelős: Pfaff Zso1t polgármester

Határidő: 1992. augusztus 19.

87 /Igg2. /VIII.L7. / okKt.sz. határozat"

A képviselőtestület az urkuti általános iskolai
tornaterem megépitése céljábőL az 1993' évÍ

költségvetésben 6.ooo.ooo. -Tt, azaz Hatmillíó fo-

rintot biztosit abból a célból, hogy az önkormány-

zat a beruházás bekerülésí költségének 40 %-os mér-

tékét állami céltámogatás formájában megkapja'

Felelős: Pfaff ZsoLt polgármester

Határídő: 1992. augusztus 19.

b/ Sportcsarnok épitése.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a testületet, hogy 1992. augusztus 1I'-én

a Goldburg Kft. mint tervező heIyszini bejárást tartott a sport-

csarnok megvalósitásának szinhelyén. A méretek egyeztetése során

kÍderült, hogy az eredeti tervben szereplő LL52 n2-es csarnok a meg-

adott területen csak abban az esetben fér el, ha magántelekből

kb. 18o m2 területet kel1 igénybevenni, továbbá a meglévő szolgá1ati

lakást 1e kell bontani. A tervező a terveket leszá1litotta, de azok

mindenképp hiánypótlásra szorulnak, és ezért javasolja, hogy 1992'

augusztus 2s'i-én ts.oo őrára a tervező legyen meghivva Urkutha, hogy

adjon magyarázatot a létesitmény megvalósÍthatóságávaL kapcsolatba'
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Zsebeházy Károly: Elmondja, hogy ragaszkodÍk a nagyobb térmértékü
sportcsarnok megépitéséhez, ame1y magába foglalná a szabványnak
megfelelő kézÍlabda pályát ís, t miveI véleménye szerint csak ez a
méret fe1e1 meg a község igényének.

SchmÍdt István: Müszaki úgyintéző elmondja a testületnek, hogy a
nagyobb csarnok megépitése konoly jogi akadályba ütközÍk, tekintettel
arra' hogy a benyujtott tervek alapján az épitési engedély kiadása
nem lehetséges, csak abban az esetben, ha a szoIgálati lakás lebontása
megtörténik, és a magántulajdonos telekkel rendelkező személy, illetve
a szakhatáságok, igy többek között a Közuti l'gazgatőság hozzájáru].az
engedé1y kiadásához.
A képvÍselőtestület határozathozatal mellőzéséve1 ugy döntött, hogy a
Goldburg Kft. illetékeseit 1992. augusztus 25._én 15.oo órára meg .kell
hivni, hogy részletes müszaki ismertetést tartsanak.
A meghivást a polgármester foganatosítsa.

c/ Mangán Vendéglő megvásárlásának illetéke.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a testületet, hogy a Mangán Vendéglő megvá-
sárlása te1jes egészében real,i-záIődott, és a Veszprém Megyei llleték-
hivatal 306128_01-92. sz. fizetési meghagyásával 3oO.o5o.-Ft il].etéket
rótt ki, amelyet 15 napon belül meg kell fizetni.
Kérí a testület hozzájárulását, hogy a költségvetési rendeletben erre
a célra elkülönitett pénzeszközbőL engedélyezze a kifizetést.
A képviselőtestület nyi1t, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határozatot.

88/L992. /VIII.I7./ okKt. sz. natározat:

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a
Mangán Vendéglő adásvételi illetéke céljából
a Veszprém MegyeÍ Illetékhivatal részére
3o0.050.-Ft, azaz Háromszázezerötven forint
kifÍzetésre kerü1jön a köItségvetési rendelet-
ben erre a cé1ra - elkülönitett pénzeszköz ter-
hére.
Felelős: Dr.Henger Tstván jegyző
Határidő: 1992. augusztus 24.
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d/ Szolgálati lakás kiutalás'*

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az iskola által
kiirt páLyázatra megfelelő szakpárral rendeLkező pedagógus házaspár
jelentkezett, akik VésztőrőI költöznek Urkutra. A munkakör szolgálati
Iakással lett meghirdetve és ezért kéri7 hogy a képviselőtestület Ta-

kács Nándor és Neje részére utalja ki az Urkut,Rákőczi u. 45. sz.
alatt ta1á1ha]ió 83 m2 alapterületü összkomfortos szolgálati lakást
1992. szeptember I.-től
A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határozatot.

89/1992. /vrrr.L7./ öt<xt. sz. határozat:

A képviselőtestület javasolja' hogy a polgármester

az Urkut, Rákóczi u. 45. sz. alatt ta1álható 83 m2

a1apterü1etü, összkomfortos szálgálati lakást
1992. szeptember 1.-tő1 utalja kÍ Takács Nándor és

felesége részére, mivel a pedagógus házaspár mun-

kaköre szolgálati lakás biztositásával lett meg-

páLyáztatva.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. szeptember 1.

Tájékoztatja a testületet'
szoLgáLatí lakás jellegére

e/ 'tí't<tsz előteg kérése.

lakásbérletí szerződést, tekintettel a

munkakör betöltéséíg fogja kiutalni.
a

a

Pfaff Zsolt z Tájékoztatja a testületet, hogy a tÁxrsz a bérszámfejtési
feladatokat meghaladóan tul egyéb megbizásokat is eLvégez a hivatal
részére. Az ennek során felmerülő többtetköltségeít előre kéri, hogy

várhatóan folyó év folyamán 25o.ooo.-Ft-ot fog kitenrii.
A bérszámfejtési munkálatokat a TÁKISZ ingyenesen végzí el.
A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi
határozatot.



_.7

A képvíselőtestület a TÁK$SZ kérésének oly módontesz eleget, hogy gz előLeg átutalást az év hát_
ralévő részében nem egyösszegben, hanem havonta
50'00o.-Ft7ot e1őre megküld, összesen 1992. év
vonatkozásában 25O.ooo.-Ft-ot. Az átutaltösszeg-
rőI az elszámolás 1992. december uto1€6 hetében
esedékes.

Felelős: Dr.Henger Tstván jegyző
Határidő: 1992. augusztus 31.

f/ Háziorvosi szolgálat

Pfaff Zso1t: Tájékoztajta a képvíseJ-őtestületet, hogy az egész"égügyÍellátás uj rendszerében a körzeti orvosi szolgálat, ugynevezett
kártyapénzt kap, amely több összetevőből á11. A képvise'őtestületnekkell határozatilag állást foglalnia abban, hogy a befolyt összeg mekkor&hányada forditődjon dologi kiadásra, ílletve mekkora része forditódjona szolgá1atban részt vevők részére kífizetésre.

Dr.Dóczy Mariann: Jelzi a testület fe1é,
a jövő évtől teljesitmény finanszírozás
biztosítási kártyák alapján.

hogy értesülései alapján
fog é1etbe1épnÍ a leadott

Pfaff Zsolt:
$áró összeg 80

sokna.

Javasolja, hogy a befo1yt betegbiztositási kártyák után
%_a Legyen bérként kifizetve, mi' 20 % dologi kiadá-

A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta
határozatot. az a]ábbi

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a bet-
kártyák után a TB. által folyósitott havi pénz_
eszköz havonta, utó1ag 80 %_ban az egészségügyÍ
szolgálatban résztvevők részére bérként kerüljön
kifizetésre, mig 20 % d,ologi kiadásként legyen
fe1használva.
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A bérként kifizetendő összeg bruttó péneszköz-

ként értendő, amelyet terhel a tb. járulék,
a jövedelemadó, ílletve más jogszabályban előirt
köte1ezettség.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: fÓlymatos.

g/ tat<áscélu támogatásÍ kérelmek

Pfaff Zsolt: Tá$ékoztatja a testületet' hogy 6 db lakáscélu támogatás

iránti kérelem érkezett be a Polgármesteri Hivatalba, amelyeket a

testü1etnek el kell bíráInía.
A kérelmezők áLtal- előadott és ellenőrzött indokok megfelelőek, ennek

megfélélően a rendelkezésre á11ó íratok tanusága szerint valamennyi

kérelmező jogosult a he1yi támogatásra.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta, és nyí1t egyhangu

szavazással meghozta az alábbi határozatokat.

92/1992. /vttt.L7./ ötrt. sz. határozatz

A képviselőtestület Dobánszky Jóasef és Felesége
Urkut_Zsófíapusztai lakósok részére 12o.ooo.-Ft,
azaz Százhuszezer forint helyi támogatás folyósí-
tását engedélyezi' tekintettel arra, hogy a kérel-
mezők az urkuti o2o/2. hrsz.-u íngatlanon családi
házat épitenek.
A pénbení támogatást a kére1mezők vísszatéritendő,
kamat és köItségmentes támogatás formájában kapják'
amelynek visszafizetési határideje L2 év, a tör-
lesztés kezdő Ídőpontja 1992. október 1.

A kö1csön feltételeÍt kü1ön megkötendő szerződés

tartalmazza.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határídő: 1992.augusztus 31.
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93/L992. /VIII.L7./ ÓkKt. sz. határozat:

A képviselőtestület Nick József és Felesége
Urkut' Rákóczi u. 2. sz. alatti lakósok részére
80.ooo.-Tt azaz Nyo1cvanezer forint helyi támogatás

folyósítását engedéLyezi, tekíntettel arra, hogy

a kérelmgzők az urkutí 92/2. hrsz.-u ingatlanon
családi házat bővítenek.
A pénbeni támogatást a. kérelmezőkvisszatérÍtendő,
kamat és költségmentes támogatás formájában kapják,
amelynek visszafízetési határideje 8 év, a tör-
lesztés kezdő időpontja 1992. október 1.

A kölcsön feltételeit kü1ön megkötendő szerződés
tartalmazza.
Felelős: Dr.Henger István jeeyző
Határidő: 1992. augusztus 31.

94/1992. /VIII.I7./ ökKt. sz. határozatz

A képvíselőtestület Szalai Gábor és Neje Urkut,
Honvéd u. 4. sz. alattilakósok részére 80.ooo.-Ft,
azaz Nyolcvanezer forínt helyi támogatás folyósitá-
sát engedéLyezi, tekintettel arra, hogy a kérelme-
zők az urkuti 236. hrsz.-u íngatlanon családi házat
bővitenek.
A pénzbení támogatást a kérelmezők visszatéritendő,
kamat és költségmentes támogatás formájában kapják,
amelynek visszafizetési határideje 8 év, a törlesz-
tés kezdő időpontja 1992. október 1.

A kölcsön fe1téte1eit külön megkötendő szerződés
tartalmazza.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. augusztus 31.
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gs/Lggz. /VLII.I7./ ökKt. sz. hatáÍ'ozat|

A képviseIőtestület Fuit Csaba és Neje Urkut,
Rózsa u. 9. sz. alatti lakósok részére 8o.ooo.-Ft,
azaz Nyolcvanezer forint helyí támoggtás folyósitá-
sát engedéIyezi, tekintettelarra, hogy a kérelme-

zők az urkuti 392/7. hrsz.-u ingatlanon családi há-

zat bővitenek.
A pénzbeni támogatást a kérelmezők-'visszatéritendő,
kamat és költségmentes támogatás formájában kapják'
arnelynek visszafizetési határideje 8 év, a törlesz-
tés kezdő időpontja 1992. október 1.

A kö1csön feltételeít külön megkötendő szerződés

tartalmazza.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. augusztus 31.

ga/Lggz. /YIII.LI./ okKt. sz. határozat|

A képvíselőtestület Schönek András és Neje Urkut,
Petőfi u. 3. sz. alatti lakősok részére 8o.ooo.-Ft'
azaz Nyolcvanezer forint helyi támogatás folyósitá-
sát engedéLyezi, tekintettel arra, hogy a kérelme-

zők az urkuti 49l. hrsz.-u ingatlanon családi há-

zat bővitenek.
A pénzbeni támogatást a kéreLmezők visszatéritendő,
kamat és köItségmentes támogatás formájában kapják'

ame1ynek visszaf,izetési határideje 8 év, a tör!é#érr
tés kezdő időpontja 1992. október 1.

A kölcsön feltéteteit külön megkötendő szerződés

tartaLmazza.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. augusztus 31.
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Pfaff Zsoltz lájékoztatja a testületet, hogy Somogyi Bé1a és Néje

részére Urkut, Hősök u. 35. sz. aLatti lakósok a 24/L992. /il.I7./
öxrt. sz. határozat értelmében a testület 80.ooo.-Ft vÍsszatéritendő
he1yi támogatás folyósÍtása lett engedélyezve.

Sajnálatos esemény következett be, nivel Somogyi Béla a közelmultban

elhalálozott, és ezért a család kérelmére indokolt lenne a határozat

felülvizsgáLata, azaz víssza nem téritendő helyi támogatás folyósitása.
A testület az előterjesztést indokoltnak tartotta és nyilt, egyhangu

szavazással- meghazta, a következő határozatot.

g7/Lggz. /VIII.L7./ ÓkKt. sz. határozat:.

A képviselőtestület a':24/L992. / ''II.L7./ ökKt. sz.
határozatát hatályon kívül helyezi' és egyuttal
hozzájárul ahhoz, hogy Somogyi Béla és Felesége

Urkut, Hősök u. 35. sz. alatti lakósok részére az

eredetileg megállapitott 80.00oi-ft, lakásbővitésre
forditott támogatás vissza nem téritendő támogatásként

legyen folyósítva.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határídő: 1992. augusztus 31.

h/ Kózségi Kábe1 tv. haszná].ati dijának megállapitása.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a testületet, hogy a községi kábel tv.
há1őzat lakásonkénti vételezési dijának kalkulácxiós munkái elké_

szülüek és a kö1tség tényezőket fígyelembevéve készülékenként

80.-Ftlhó dijat ke1l megállapítani.
Azok a családok aho1 erősítő van felszerelve 40._Ft/hó dijat fízet_
nének, mivel az erősitő áramellátását ők biztositják.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta, és nyilt, egyhangu

szavazássa1 meghozta a következő határozatot.

g\/Lggz. /V],II.L7./ ökKt. sz. határozat.

A képviselőtestület az urküti kábel tv. használati
diját lakásonként 80 ._Ft/hő dijtéte1ben állapitja
meg, amely összeget 1992. augusztus 1.-től kerü1

bevezetésre. Az esedékes díjat a használók negyed-

évente, előre tartoznak megfizetni.
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Azok a családok amelyeknél erősitő berendezés

kerü1t felszerelésre a mindenkori dijszabás
50 %-át fizeti meg.

Felelős: Pfaff Zso1t polgármester

Határidő: folyamáüos

i/ Urkuti napokhoz költséghozzájáruLás.

Pfaff Zsoltz Tájékoztatja a testületet, hogy az augusztus 14-16. között

megrendezésre került Urkuti Napok eredményesek voltalg megfelelő ren-

dezvények álltak a község takósai, i11etve a vendégek részére, de a

rendezvépysorozat a község részére 13o.00o.-Ft-ba kerül, amely összeg a

költségvetési rendeletben erre a cé1ra eIkülönitve rendelkezésre á11.

Kéri, hogy a képviselőtestület 13o.ooo.-Ft-tat járuljon hozzá az urkuti

napok rendez#énysorozatának költségej-hez, amelyek számlával Ígazoltan

jelennek meg.

A képvíse1őtestület az előterjesztést elfogadta, és nyi1t' egyhangu sza'

vazással a következő határozatot hozta meg.

gg/Lggz. /VIII.L7./ öt<xt. sz. határozatz

A:'l képvÍselőtestü1et hozzájárul ahhoz, hogy közmü-

velődési'' célokra elkülijnített pénzeszközből

13o.ooo.-Ft, azaz Százharmincezer forint kifizetés-
re kerüljön az Urkuti Napok megrendezése céljából.
Felelős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. augusztus 3l.

j/ Bányász otthon megvásár1ása.

Pfaff Zsolt: Az urkuti mangán bánya igazgatőja felkereste a polgármes-

tert és a jegyzőt, abból a céIból, hogy a bánya értékesiteni kivánja

a munkásszáLLőját, és felajánlotta megvételre.

A véte1ár kb. 1o mi1líó Ft lenne, és tiz havi részletbe kellene'a vétel-

árat kiegyenliteni.
A képvise1őtestület tekintettel arra, hogy a község pénzeszközei 1e

vannak kötve, az érdemí döntést későbbi időpontra halasztotta.
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A polgármester hozzáfúzi még, hogy a döntést mielőbb meg ke1l hozni,
mivel a megépitendő sportcsarnok fütése csak a munkásszál1ó kazánján
keresztül oldható meg gazdaságosan.

Az elhangzott napirendi pontokkal kapcsolatban további észrevétel,
javaslat nem vo1t igy az ülést a polgármester 19 óra 10 perckor
berekesztette.
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