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JEGYZóKöNYV

Kész{Ít: Urkut község Onkormányzati Képviselőte'stületének
1992. március 2.-án du. L7.oo óraí kezdettel meg-

tartott üléséről.

Az ülés helye: Községháza _ tanácskozó terme.

Jelen voJta: Pfaff Zso1t polgármester

Dr .Dőczy Mari_anna,

Fehér József,
Fuith LászLő,
Herber Ee1'emér,

Sárkány PáLné,

Tenk Gyu1a,

Tróbertné Klein Beáta,
Zsebeházy Károly.

Távol maradt: Rieger Tíbor képviselő

Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Henger István jegyző

Szücs Péter MDF képv.

Onódy Raffae]. MSZDP képv.

Meghivottak: Farkas József Mangánérc MtJ igazgatő
Áaán rász1ó Árt.Iskola Igazgatő
Karisztl Jánosné ivodavezető

Pfaff Zsolt polgármester köszönti a Képviselőtestület tagjait' a meg*

hivottakat és a község érdeklődő á1lampolgárait, akik közül 4 fő van
jelen
Megáltapitja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 10 képviselőtestü]-etí
tagbó1 9 jelen van, ezután megnyitja az ülést és ismertetí a napirendi
pontokat a meghivó alapján.
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Ezt követően a polgármester az a]ábbi napirendi pontok megvitatását

kérÍ a testülettől, a meghivóban rögzitetteknek megfelelően.

Napirendi pontok: L./ Lggz. évi költségvetés elfogadása'

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

2./ Yewes ügyek.

Pfaff Zso]'t: Tájékoztatja a testületet, hogy az t992. évi költségvetés

megvitatása után a Képviselőtestü]et kivánságának megfe1e1ően az óvoda

költségvetése 2oo.ooo.-Ft-tal lett csökkentve, az iskola kö]tségvetóse

8OO . OOO. -Ft-tal .

A várható bevéte]ek figyelembevételével a bevételi eLőirányzat 1,5 míllió

Ft-ta1 lettnöve1ve, amely összeg reá]'is. Ennek megfelelően a müködési kíadás

34.690.ooo.-Ft lenne, a fejlesztés és beruházási kíadás 22.o95'00o'-Ft'

A polgármester ezt követően átadj a a szőt Farkas József Mangánérc bánya

igazgatőna'k, hogy a Müvelődési Ház megvásárlása tárgyában az e1adói szán_

dékot Ísmertesse a testülette]-.
Earkas József: E1mondja a testületnek, hogyaz elmult évtÍzedek so'rán a

község több jelentős középületét a bánya épitette fel, i1l.etve üzemel-

tette, mivel az akkori tanács nem rende]-kezett az ehhez szükséges péaz_

alapokkal.A je1en gazdasági helyzetben a vál]alat nem tudja vállalni

a Müvelődési Ház müködtetését, mive1" a cég veszteséges, és az urkuti

üzem költsége je1entősen megnőtt. Jelentős mértékü az e]adósodás és a

hite]'kamatok napi pénzügyi gondokat okoznak, és a vál}alat jelenleg

fÍzetésképte1en. A vállaIat számára létkérdés, hogy a pÍ1lanatnyi

likviditást helyre tudja á11itani, mive} a dolgozóknak bért kell fi-

zetni, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulóknak a végkíelégítés

meg kell adni.
A bánya nevébenÍgéretet tesz arra, hogy a sportcsarnok épitésében ked-

vezményes áru szolgáltatásként önköltségi al.apon gépekkel, ílletve fu-

Varral a bánye részt fog venni.

A Müve}ődésíHáz és a sportpálpteljes véte].ára jelenlegi állapotában

5 millió Ft.

Pfaff Zsolt: Megkérdezí a KépviseJőtestületet, hogy a 1akosságnak mi

Ház megvásárlásáró1.a véleménye a Müvelődósi
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a falu vizeJ_1_átásáva}, akkor ha a bánya aZsebeházy Károlyz Mi lesz
termelés beszünteti.

Farkas József: Vá]'aszsában elmondja' hogy

től a vizkivételi dijak, amely összeget a

befizetnie, ezért a bánya ezt költséget át
fatra.

juttatott elképzeléseit a
latban és kéri amennyiben

akkor bérlőül jelölje kí.

jelentősen emelkedtek 1992.-

bányának a vizügyí alapba kell
fogja háritani a VIZMÜ válla-

Sárkány Pálné: A legutóbbi megbeszélésen arról vo]t szó, hogy a sportcsar-
nok épités egyben müvelődési célokat is fog szolgálni, és ezért nem indokolt
a Müvelődési Ház megvásárlása.

Herber Elemér: A meglevő intézmény müködtetését mindenképpen bíztosi8tani
ke1l, de a bányára rátérve urkutÍ emberek do1goznak ott Ís, és ha az

5 míllió foririlt vételár segit a gondok mego1dásában' akkor indoko]'t a

Müve].ődési Ház megvásárlása.
A jövőre nézve jelentős gond az is, hogy a Müvelődési Házat és a sport-

csarnokot is müködtetní ke1.1 jelentős pénzeszközőket fog 1ekötni, és

a kihasználtságukat nem lehet megbecsülni.

Pfaff Zsolt: A Müvelődési Ház müködtetése csak vállalkozásban oldható
meg, míve1 a jelen1egí pénzügyí he1yzet csak ezt teszí lehetővé.

Egyutta} tájékoztatja a testületet, hogy a jelenlegi bérlő Szita Lász_

1óné vá]1al'koző, aki jelen van irásban rögzitette elképzeléseit és azt,
hogy bérleti szerződést szeretne kotni a Müvelődési Ház müködtetésére.

Farkas József: Elmondja továbbá a testületnek, hogy az 5 millió Ft-os

vételár a bánya al'apvető gondjait nem oldja meg, de a pillanatnyl
pénzügyi nehézségeken segit, és várhatő az, hogy a kohászat 46 mí111ó

Ft-os tartoÍzása kiegyenlítést nyer.

Szita Lászlőné: Vállalkozó kiegészití az irásban a testü1et tagjaihoz el-
Müvelődésl- Ház jövőbeni müködtetésével kapcso-

az önkormányzat a megvásárlás mellett dönt,
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Fehér József: Megkérdezi a jegyzőt, hogy mí a véleménye a Müv.

Ház megvételével kapcsol atban.

Dr.Henger István:Mint Íngatlan a Müve1ődési Ház 1ényegesen többet ér

mint 5 mi1lÍó Ft, de nemcsak ezt ke1l figyelembe venni, hanem azt is
hogy a községnek szüksége Van egy közösségí helyre, ahol bármilyen rendez-

vényt meg 1ehet tartaní. Nem szabad elszalasztani ezt a kedvező 1ehető-

séget, mert ha a bánya e1len a csődeljárást meginditják akkor a felszá-
moló va].ószinüleg árverés utján annak fogja értékesitení_ az Íngatlant,
aki a legmagasabb vétetárat kiná.]ja fel, és a jövendő vevőnem valószinü,
hogy müvelődési cé]okra hasznositanáa tulajdonába kerülő épü1'eteket.

Dr.Dóczy Marianna: Tekintettel az ügy kényes je1legére kérí, hogy a képvi-
seJ.ő testül.et zártü]'ésen hozza meg döntését.

Pfaff Zsolt: Kéri a képviselőtestületet, hogy határozatilag fog1a1jon

állást a zárt ü]ése meghatározásárő]., vagY elutasitásáról.
A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazáSsal az alábbi határozatot
hozta meg.

go/1gg2. /ttt.2./ okKt. sz. határozat:

A képviselőtestü1et az urkuti Müve1ődésí Ház meg-

vásárlása tárgyában, illetve határozathozatal cél-
jából zárt ülést rende] €1, amelynek helye a pol-
gármester lrodája.
Határídő:

Ezt követően

elhagyták és

a

a

testületi tagok,lnatározathozatal. cél jábó1 az üléstermet
pol.gármester irodájában fol.ytatták munkájukat.

A polgármester a zárt ülésen összefog1alja az eddig elhangzottakat és

felkéri a képviselőtestül'etet, hogy határozati1ag hozzon döntést a Mü-

ve1ődési Házmegvásár1ása tárgyában.
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A képviselőtestüIet zárt ülésen
zattal /or.lőczy MarÍann, Fuith
alábbi határozatot.

nyilt szavazással
Lász7ő, Zsebeházy

6 ígen, 3 nem szava-
Káro7y/ meghozta az

37 /a/Ig92. /tlt.2. / ökKt sz. ahatározat:

A képviselőtestü]et 5 mi1lió Ft, azaz Ótmillió Ft

vételárért rnegvásáro1ja a Magyar Állam tu1ajdonát
képező azo.E.Á. vatta1at kezelésében Lévő 43o/'1.hrsz._u

Müvelődési Ház ingatlant, va1amint a 37l. hrsz.-u sport_
pá1ya megjelö1ésü ingat1ant.
Az e]adó az ingaLlanokat tehermentesen' müszaki irás_
sal, va]amint ]e]tárra1 együtt köteles átadni.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Dr.Henger István jegyző

HatárÍdő: 1992. március 31.

Pfaff Zsolt: Tájékoztalja a képviselőtestületet, hogy a most megvá-

sárolt Müvelődési Ház határozatlan időtartamra bérbe lett adva a ke-
zeLő áLtal Szita LászLőné ajkai ]akósnak. A bér.Iő megvásárlás esetén
kérte, hogy az önkormányzat a bérleményt utalja ki azzal a fe1tételle1,
hogy ő mint bér1ő vátlatja az épúlet karbantartását. Az 1sko1a, a polgár_

mesteri hivata]., Ílletve a község egyéb szervezetei /túzoLtóegyesület,
sportkör' asszonykórus, pártok/ az épületet térités mentesen vehetnék

igénybe. Kéri továbbá, hogy bérleti dijat L992.-ben ne kel.ljen fizetníe,
mive1 je1entős összegü, igazolható, fe1ujitási, és karbantartási munká]'a-

tokat végeztetett el.
A képvíselőtestület zárt ü]ésen egyhangulag meghozta az alábbi határozatot.

37'/b/1gg2. /III.2./ ökKt. sz. határozat.

A képvise1őtestület Szita Lászl.óné ajkai lakóst kije-
1ö]Í az önkormányzat tulajdonát képező, Müvelődési Ház

bérlőjéü1. A bérbeadó 1992. évre bérleti dijat nem

á1.l.apit meg, de a bérlő köteles közösségi rendezvé-

nyekre a Müve.lődési Házat térÍtésmentesen biztositani
Fe].elős: Pfaff Zsolt polgármester

Dr.Henger István jegyző

Határidő: I992. márcíus 31 .
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A polgármester ezt 'követően a zárt ul.ést berekesztt és a testü]et
tagjai a tanácsterembe folytatják a nyi1vános ülést, a költségvetés
elfogadásáről . A polgármestera nyi1vános ülésen tájékoztatja a meghi-

vott jelen]évőket, hogy a képvise1őtestü]et határozatí1ag döntött a

Müvelődési Ház, illetve a sportpálya megvásárlásáró19 ill.bérbeadásáról.

Farkas József: Megköszöni a képviselőtestület kedveződöntését a dol-
gozók nevében egyuttal. ísmételten fe1aján1ja a sportcsarnok épitéséhez
önköltségi a1apon a bánya segitséget nyujt, és amennyiben a vátl'alat
pénzügyi hel.yzete javul, abban az esetben segítséget ad a ku]'turális
feladatok el'végzéséhez is.

Pfaff Zsolt: összefoglalja a kö1tségvetés eJ'fogadásához eddíg elhang-

zott észrevételeket, tájékoztatja a testül'etet, hogy az ]992 éví
költségvetést minősitett többségge] rendeletÍleg kel1 e]fogadnÍ, és

kéri, hogy a testület tagjai, amennyÍben az előlterjesztésse]. egyet-

értenek ugy hozzák meg döntésüket.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, nyilt szavazássaL az alábbi
rendefetet alkotta meg.

2/lg92. /ttt.z./ Óurt. sz. renaelet:

A képvíse1.őtestület Urkut község L992. évi költségveté-
sét a külön iven szerkesztett rendelet értelmében elfo-
gadj a.

A rendeletet 15 napig a jegyző kihirdetés céljábóI a

Polgármesterí Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszti.
Fe1elős : Dr. Henger István jegyző

Határidő: 1992. márcíus 15.

Vegyes ügyek.

a/ urkuti asszonykorus ausztriai vendégszereplése.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a testületet, hogy SchiflÍng kozség meghivta

az urkuti asszony- és gyermekkórust vendégszerep1ésre. A kórusoknak

pátyázaton külön elért pénzeszköz áLL rendelkezésre, amel'ybő1 az utjukat
pénzügyí1eg fedezi tudják. Tekintette1 arra, hogy az isko1ás gyermekek

i.s hivatalosak továbbá, megfelelő ajándékot kell vinni a meghivónak, ezért
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önkormányzati pénzeszköz is szükséges az ut lebonyolitásához. Körü]-

be]ül 20.00o.-Ft elegendő lenne erre.
A képviselőtestület a szőbeli eJőterjesztést e1fogadja, és nyi1t egy-

hangu szavazással meghozta az alább1 határozatot.

32/ Igg2. /III. 2. / okKt. sz.határozat|

A képvíselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az

ausztriai vendégszerepl'ésre utaző gyermekkórus

2 fő pedagógus hivatal'osan mint felügye1ő e]kí-
sérje, továbbá a gyermek* és asszonykórus ven-

dég1átói részére 20.000.-Ft értékben ajándék ke-

rü1jön megvásár1ásra.

Az ajándék megvásárlásánál figyel-embe kel]- venni

azt, hogy az Urkut jel.legének megfelelő legyen.

A képvise]őtestület hozzájárul' ahhoz' hogy a po1-

gármester éljen azzal a lehetőséggel, amely szerint
az ausztríaj" község vezetői őt és fe1eségét is meg-

hivták a rendezvényre.

Fele1ős: Dr.Henger István jegyző

Határidő: 1992. április 30.

b/ Müvelődési Ház bérlete

Szita Lászlőné: Müvelődési Ház je1enlegi bér1ője elmondja a testületnek,

hogy a Müvelődési Ház fenntartásához támogatást nem kér, válla1ja a fenn-

tartásí és karbantartási munkálatokat, kifÍzeti a viz, villany és egyéb

közüzemi szánJ.ákat és ugyanakkor kéri, hogy a je1enl'egi megközelitési

lehetőségen megfelelő kapu nyitásáva] had változtasson.

PfAFF Zsolt: Uj bej áyai'i hely megnyitása épitéshatósági engedélyhez

kötött és kéri, hogy a jövendő bérlő a müszaki iigyintézőt ebben az

ügyben keresse fel.

A képviselőtestület nyilt, egyhangu szavazással meghozta az alábbi

határozatot.
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33/Igg2. /]fI.2./ okKt. sz. határozatz

A képviselőtestület etví hozzájárulását adja

ainhoz, hogy amennyiben épitéshatósági szempontból

megvalósitható, ugY abban az esetben Szita LászIő_

né a Müvelődési Ház bérlője a jobb megközeli-thetőség

szempontjábó1 uj bejárati helyet létesitsen saját
köl tségén.
Fe1elős: Dr.Henger István jegyző

Hdtáfídő: 1992. március 31.

Dr.Henger István: Tájékoztatja a jelen1évő bérlőt, hogy a polgármester

által elhangzott engedélyeztetési eljáráson felül va].ószinü7eg a Köz_

uti Igazgatőság engedélyének beszerzése is szükséges, a bérlemény fek-

vése mÍatt.

c/ Áttatános iskolai alapitvány.

Ádám i'ász1ó: Isko}aigazgatő
a képvÍselőtestület az áLtaf.a

tárgyalt és elhangzott' hogy

ványtevés az Urkut története

visszautalva a február L7._i ü].ésre amikor

előterjesztett alapitvány létrghozásárő1

költségvetés elfogadása után ]_esz az al_apit-

fe1dolgozásának cél jából.

Zsebeházy Káro1y: Nem javasol.ja az a1apitvány tevést, tekintettel arra'

hogy az 1992. évi költségvetés a rendelkezésre áIIő pénzeszközöket te1jes

egészében igénybevette, és nincs értelme kis összegü alapitvány tevésnek.

Dr.Henger István: Tájékoztatja a képvise1őtestületet, hogy az a1aptvány

tevés egy nemes cél érdekében történne és az alapitvány bejegyzését a

Megyei Biróságná] kellene regisztráltatni. A hatályos joggyakor]'at sze-

rint az alapitványokat akkor jegyzik be, ha a letett pénzeszköz arányban

Van az alapitvány á1tal kitüzött cé}lal. Je1en esetben a költségvetés

te1jes egészében más fontos célra ígénybe lett véve'

Pfaff Zsolt: Az elhangzott hozzászőIásokra figyelemmel kéri' hogy a

képvÍselőtestület határozatilag fog1aljon állást'

A képviselőtestület nyi1t, egyhangu szavazással' az a]ábbi határozato1

hozta meg.
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34/1992. /III.2. / ÓkKt.sz. határozat.

A képvise1őtestület e1ismeri, hogy az a1apítvány

cétjáu1 szolgáIő feladat, ame1y Urkut község tör-
ténetének a feldo1gozáésát szolgáIná nemes fel'adat,

de pénzügyí lehetőségek hiányában a költségvetésből
pénzeszközt alaptiványtevésre az önkormányzat nem &d"

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: azonnal-

Adám László: Iskol'igazgató beje1entÍ,a képviselőtestületnek vá1tal ja,
fel'dolgozásra kerül Urkut községhogy alapitvány 7.étrehozása nélkül is

története.

Zsebeházy Károly: Bejelenti a testü]-etnek, hogy a Városgazdálkodási Vál-
la]atná1 tájékozódott a Ki]encház utcaí szemét folyamatos e1szállitásának
tárgyában, de a Városgazdálkodási Vállalat kérése az, hogy az önkormányzat

szervezze meg a keletkező kommunális''-szemét kcizponi_i he1yre történő oda-
száltitását, ahonnét a váLLalat hulladékszál1itó jármüve e1 tudja vínni.

Pfaff Zso1t: Tgéretet tesz arra' hogy a közhasznu dolgozókka1 a szemét-
tároló edényeket a megaclott napkon egy meghatározott helyre szállittatja.

d/ Falugyülés.
Pfaff Zso1t:_ Bejer'enti a képvise]őtestü]etnek, hogy 1992.má-rcius 6.-án
fe1ugyü1és 1esz a Bányász Müvelődési Házban és kéri, hogy az isko]a igaz_
gatója a tanuló gyerekeken keresztü.l a tanul.ők az értesÍtéseket továbbitsák
a község lakóihoz.

TovábbÍ képvise1ői
ban nem volt és a

észrevéte1 az eThangzott
pol'gármes I

napirendÍ pontokkal kapcsolat-
őra 40 perckor berekesztette.

Dr.HeT,Wy+
po1'gármester
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