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Képvi se1őtestülete
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ZOKONYV

Urkut község Önkormányzat1

február 25.-én ]"7.o0 óraí
vü1i üléséről.

Képv i se1őtestület
kezdettel megtarto
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Azü he1ye; Közsógháza.

ltak: Pfaff Zsolt polgármester,
Dr'Dóczy Mariann,
Fehér.József,
Fuith LászIó,
Ríger Tibor,
Sárkány Pálné,
Tenk GyuIa,

Zsebelráe;' Károjy xépviselők

Tróbentné K}ein Beáta képviselő.
, -,:1, , .)

zási joggaI

Megál.lapitja, hogy, cz ü1és határozaLképes,
8 jelen van, és ezután megnyitja
tokat a meghivó alapján.
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",1i pontok z L,/ Törvényességj 'é'szrevétel.
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Előadó: Pfaff 'Zsolt polgármester
'..];

2, / lúangán Vendpglő; üzemeltetósére
pá}yázat e].dontése.

E1őádój Pfaff 'Zsp}t

3. Z' Vegyes Ligyek. l

ÜJselőtestület a napi :.endi pontokat

!

polgármester l

határozatnozateiÍj,
i'i!!n,
'itr**1.."::

I,/

Pfa

rendí pont.

so}!i Tájékozla|ja a képv:.selőtestüle|et, Dr.He

észrevét e-Lüker
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tagjai' a törvé1ypén,tés jelzésével
nem tesunek.
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e1őterjesztést elfogadta, és
következő határozatot.

1',*Í'

eles áIlamL j r.kár KÖztársirságr Megbi zot:t. törvényességí észrevételt
tcL"&i.ii{z rYYJ. Ieoruar Jb.-an megtartott rendkivü1i képvÍsqlőtestületí
tilés$il kapcsolatbarr. A testü}etí ü}és,,törvénysértő volt,' ,ffirret'.]'kéo-,.,'"'"",&:',,,,.f, 

Kapcsotaf,oarl. A testuleti uI,oB;l törvénysértő voltr!: i{ivel' a kép-
viséÍdtastület 1O tagu és csak 5 fő táÍbtületj tag volt jeráii, Így 
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t:estüléti ü1éoen megho'llot t 15/1993 , /IÍ,16. l öxxt'. sz, határozat,
illet'üe a 16/t993,/lt.16l ökKt. u".. listarozatok a hatá
rory_ffi törvén"vsértőek

iőtestület tagja. va,1ainenn;4t5,n 
'egxanták a tö

es liér i , l]o;ii|;zzel kapcso1'.o"niü'_&*utúret 'a'.ii

'' ''] ] ];'. ;11i1:s]! : ,]:: ', :''a']]Í1.a!lj

tőgn : puligár.mes t;er rész1et e]cén, i smerteti a test"Üiff jelenrcvő'i
tag;á{Val a febnuár 16, *árr negi'i'rr ésen elhangzottakaü,i valamÍnt
a töívénysértő határozt'aok tartalmát és kéri, hogy a xepvtrclőtestüIet
hatáfÓzatilag foglaljon á1lás a törvénysértő határozatok,
helyezésérőI és hozzoi:' u j hat'áro zal'okat a törvénysértő ha
helyett ,,ij
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L7/1993. /tt,25./ oxxt,' sz. határozat:
{{ l

A képviselőtestület a 15/1993; /tt,t8,/'
és a 1611993' /TT.16'/ öxxt, sz. határoza
hatályon kivüI he}yezi, mive} aaok törv
Felelősi Dr.Henger István jegyző

Hatánidő: azonnal '|!, .,,.,.'

ster ezr köve'ően istitert-el1 a képviseiőiestüle
tervezetet, amely a sportcsarnok kazánház megéi1

szerződését hag-vriá .jóvá'

Iőtestület nyÍIt'o eg.yhangui szavazással meghozta

tot.

lB/}993. /tt,?5,/ ökKt. sz. hatánozat:

A képvise}őt.estüIet hozzájárul ahhoz,

Valler József és társaÍ Pannonhalma,

37 , r)z , a1a i't' i ép r t'esz-t'ervező vá1lal
350.000._Fl' azaz Háromszázötvenezer fori
ben terve zői szerződós legyen megköt"".üí;

csarnok kazánház épüiete, valamÍnt *ii*'jt

Apo

nendezési tárgyában.
Fei.lí; ;. iJlaí'l" Zsoin; polgár;-,,esiot"

Ha|áI'i cj<j ; }993 . márc i us I .

tet' ismet'tet! a képviselőtestülettel a ha

hogy'FÍch}er Anc]or ris t'*i-esóge Reirrit'z $zi}via Urkut, Béká
i r.

alatüil,Jakósok heJyi iárnogatáls igéirybevé"le1e cé}jábót. 
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A képv|selőtestület az eLőterjesztésc elfogadta, és nyiifu":}1Y.]'i - ;rl}
szavqúássa} meghozta a köve tkező határozatot. :.j,Í'l
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A képvise}őtestii]et Pichler Andor és

Reini tz Szílvia Urkut, Béke u. }t.
1akósok részóre 60.00o,-F|, azaz Hatv

rlnt kamat. ós kö}tségmenl'es visszatér1
uámogaLiil. i,:i.vr-,g.;' i.ását engedéIyezi aubó]. fi
6ot} a,kéreinrerők az urkutr 648. tul 
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4o8/4. hrsz.*i; be}területi
a1i_rt't Lévő ZLA m2 terü1etü

Május 1.

lakóÍngatl
tudják vásáro].ni

' A kérelmezők a helyi támogatást 6 év
egyenlő részletekben fÍzetik meg.

Fe}elís: Dr.Henger István jegyző
ÍJiitáridő l 1993. március 15.

mÍután a törvényeaségi észrevéte}iel kap
volt, igy a rlap:.renrci pontot ]'*zárta és
megL j' J'",':'.' ásá:.:t

bi zottságná
társai jel
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ter
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napirendi Pont

2./ rendl pont.

Pfaff .r3so1t: Tájékoz'tl1 jr il kénru: selőt'.estü]etet, hogy a" 'l.l eneg
trizottság a h1rdetményrrek negj-'eieiőeri ;] páIyázóknak a béril
tárgyát megmutatta, és felkéri a bizottság vezetőjét F|uÍt

:hogvifi'iuizottság javaslatát a bárbeadással kapcsolatban a.

ny

Lász1ót '

testiüette1 ismertesse.
-s1,.'i.:','. : l,'

.inr:.

Fuith !ágz]ó: Tájékoztartja a t.estü}et.et, hogy a
LászlÍ'lé, Balázsi Gyu}áné és Karisztl József és
bérbe;ii.pte} i rárrtÍ ssá,,Jékát.

{.':

VÍgE].{-,' ,,
t' "i ".. ,..

r" ;i1 r ' :-, .'-. 
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A feltételek.'ek' va].ai'nenn i páiyáző a bizottság véieményt'rrek
ezért, á biz,:rtság megkért'e il páJ'yázói<at, nOgy a testijtet'.tlt
nek meg, ahol ko;:kre.-. "']lkíI]z4'lésijket e]őadnák.
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megoldásához a

rmányzat átacja
xti}tlbéeén beszere Ihes se

E

ovodából kiszerelt, üzemképes

használ.atra a bérlőnek, hogy

, de tulajdonjogot nem szerez
.,;r;

It-'a bi'q,gttság javaso}ja, hogy a fentiek ismeretében a nály$
ismerÁt-essék eIképzeléseiket a képviselőtestü1ette1.,,i

$tiÍl 
'1-$i.:l,.1ti:.t +Xi.:.i:.1ti:: :y.:t

Sz:_*l.].;ei;+É]"ó. el"n-;i.c' jo o test'L:j'*ttte!<, li,::,g.y su emélye$c'iI
a bérlot tárgyát, és elképze1ése azo hogy melegkonyhás
VegeeB'?.az ét'Leremben, és ezzel egyidejüIeg a Müvelődésii.H.:,1! __.__.__

müködd étteremben a melegkonyhás tevékenységet rnegszüntetn
A helyszini "zern1t) s,',r.átl mega',. lílpii'cltt'ti, hoEY az üzemeltet

'.nozJqlent.oÍj ra t c.lrdi t.ás t' iie1I tszkbzölr-li és a beÍnd j tást *

hogy".ils gyerekek és a nyugdijasok étkeztetését megoldaná' 
,

mete{konyhás e}látásnáI számit az iciegenforgalomra és a2
i,

beÍnditásá-

tretf,':fe

anakkor a

éb,;r9ndez*;1

ebekben t,a, '

hoev-tlü

e}látásnál számit az idegenforgalomra és ai
vénytliiíe. A f!:t-5s rnegoldása 1etrne :l iegfontosabb fe].adat,,,

l József: Megtekintette a bér].eményt és mel

szÍnvonalon. Helyi munkae

ól: *zánrit arra, hogy
*;lln

;liij
Í'ormájában valósitaná meg t
íettételeket e1fogadja.
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elhangzottakat és megkóndeei

,t,-l Lionkr,ét észrevéte1e a p

Javasolja, hogy Karisztl József és társai
kapjá}r- meg a bér1emónyt. 
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A korrkrét üzeme}tetést bt.
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A biróttság áLtaL javasolt
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Pfaff r:Zsolt: Osszefogl aI ja az
|estület tagjait, hop'y k1nek v

képvise1ő-
ókka} kap_
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A bérleményt a bérlők melegkonyhás

egység ':é1;ánó1 haaznosithatják és 6
nen: kp1l bér1eti. dijat fi'zetniijk, cÍe

a i:ér].em4ll1'i nr-ik'idó xépes á1lapotba hely

A oér']-et kezdeti időpontja I993. április,|1.
i:.' i' bé11ő ki:i-e1es ii szakhatósági engedélye{et

Lg57t1r 1271.,'1 é; cs;rk ii bérbeiac]ó engedélvcrrdr
i

v ő |'e',:ile '' í'l t.i.l i.' .] j.l i i :.:li:r j munkákat . i,
l

eóknakt hogy a reslüj'err üIéserr lcjoközben jeJen voltak ée á nyertes
ipáIyézónak a munkájához sok sikert kiván, és ezt követően áttért a

Veey:s üg}'.l, megt.ardVi-]]'ás ii't,.
.1 ,:

:. / Vegyeb ur{ye^

a/ ffinai Tilmás he1"5,: táinogel+'ás kérelme.

PfafÍ. ?'::-i : I :',,ler''.ei' r '- l',i'::.''': l:,:j]i)i'''jstü}e't-re1, hogy Zsarna{ Tamás és
I

le1esége Reiuhlrrlt_' Kir:,-l'i.r;i i'jt.i.'i.li'. i-tősök r'" 13" 5Z. alatti jtotos azzal
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A képvÍselőtestü]-et az előterjesztést el'fogadta és
szavqzéssal meghozta a következő határozatot.:'
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A képviselőtestület Zsarnai Ttrmás és Fe1esége
Rq1chardt Kata1in Urkut, Hősök u. 13. sz. ,a!a
lakösok részére 150.OOo.-rt' azaz Száz.;t""njüL] 4 :::

{ ':it

forÍnt kamat és köItr:égmente;s visszatéritenaá eLyi
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' 28Ü . hrse. *u í'olyamaiban ].óvő
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