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JEGYZŐKONYV
Készült : Urkut Község önkormányzatÍ l{épvíselőtesttiletének

1991. márcíus 18.-án du" 17'00 órai kezdettel
naegtartott liléséről.

Az iilés helye l K|ózségpáza tanácskozó terme.

Je]en voltak: Pfaff Zsolt Polgárrrrester
Fuith LászLő,
Herber Elemér,
Haas Vendel,
Sárkainy Pálné 

'
tenk Gyula'
Tróbertné l{lein Beáta o

frsebeházy Károly képviselők.

Távol marad'tak: Dr'"Dóczy }llar'iann és RÍeger Tibor képvise1ők.

[anácskozási Jogga1 tészt vett: Dr, F{enger Istvíín jegyző,
Teíerurayer l{árton FK€P
képvíse1ő,
ii,'CS€Te Anta1 }T)iüI
kBpvíse1ő,
onod.y Baffael IvlsZDP
képvise1őo
Dér Zo]-tájj }'1SzP
képvise1őo

Pfaff Zsolt polgármester köszönti a KépviseJ-6testiilet
tagjaít, a meg}rivottakat és a község érdeklőaő átlam_
polgáraít.

képvíselőtestületÍ tagból B Je1en val]' ezutám megnyit_
ja az iilést, és ismerteti a napírend.Í pontokat a meg-

hívó aIapján.
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A polgánnesteri el6terjesztést a testtilet meg,tár"gye1ta,;
márcLus 15. -í nemzetÍ tinnep|ink Ilr'kut köaségben a Lakossríg
nem kellő aktívításával zajlot'c leo amely a jövőre nézve
tanu]-ságokat hordoz magával. jlnnek ker'etében a me&Íelelő
tájékoztató rrrunkát el }rell végezni-, tudatosuljon az embe-
re}cben a riregernLókezés jelentősége}
,Semmíképpen sem szabad a neraze"i;i iÍnnepiÍnket ol-y mód.on meg-
LÍnnepelni mÍnt az elmult id.őszakban voIt jelJ-emző.

Az 1. napírend.i pontre rátórnre a. testiílet részleteiben
megísrnerte aa előter*jsztet-b ktjl_bs6gvetós ter.vezet számad.e-
taito íL]_etve azt, hog,y raelyik intézmónynél mík a kenkrét
fejlesziési, illetve beruházásí cé1ok.
Az ovod.a óves ráfordÍtásí ter.vét a testlíle'c kissé magasnalt
találta, ezéri a számvÍzsgáló bízottság rcegbízást kapot'r
a ter*vezett költsógek índokoltságának a fe]"ülv1zsgálatára.
.lt vízsgálat ered"ményét az 1991. márcÍus 25.-én megtartand.ó
testti1etí ü].ésen tárják a képviselőtestülei e1é"

^ 
2. napírendí potri"

}faff*Zgo}i: rsmertette a testületiel a r'end"elet tarveaet
megal}cotásfuak törvónyi háiterét, és kérter,hogy az előze'cesen
r'end.ellcezésre bocsátot_b rend'elet tervezettel kapcso]-atban
kínek van módosító Índ"itványa.

H.erFer Flemég" _ós 4sebeháy Kár.oly: Á r'end.eletiervezei 4. $'
/3/ , bekezd"ését nród"osii;ani ind.itványozta, anreJ-yet a tesiü-
1et egyhangulag elfogad"ott. Eat követően a képvÍaeIótesi;ii-
let nyílt szavazássa]- ellensza.íazal ós tariózkodás nélkiÍl
az alábbí kií1örr íven szerkesztett rend.eletet a]-koita meg'"

3/1.99]-Jfff" 18./ O!<Kt.- sjt" qendele'ie
. j, 2A líppviselőtes*ület iríraogatás nyujt a 105/198B"/XIr. ?6 " /
Il{T' sz. rendelet 10" .j'-ban rrregha*á-rozott célokra, a r,ászo-
r'ul tak r,lóli ány otha tó lakásÍgén;le ine k ]rÍe i égÍ t é se érd"elcében.

Fe]_e]_ős: Dr'}Ienger István iewző
Hatrírí${: f olyamatos
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Vegyes tigyeki

Dór Zoltfua 3ejelentette a tesilileineko hog;' Pfaff Zsolt,
Tr'óbert Anta1t- €a}amini ő ttszt' tagságát nregszü:rtette.'
Pfaff Zsolti tájékoziatja a testííleteto hogy a c5olronaí
tjl" }"sz" alatti ingatlan fe]mér'ésére és hasznositási
tervének eliiésziiésér'e árajánlat érkezei;t be 25o"000.--'trt +

Ára összegben"
Á testii1e'c euen összeget so}rnalt találta n és megbizta
Teíermayer I'Íártont, hogy a hasznoeÍtás Íigyében járjon
a'l

A 'restület a po16á:snester e1őterjesztésére az íslrola
etőtti gya1ogátke/,Lő biztonságos negoId"ása tárgyában
nyÍlt szavazással az alábbí határozatot hozt,a ffies,

eg;'hairgülag'

1513 99}-" - /T{l" 19 . l. :9lrjil . sz . }ia t áro.za t :

Á }iépvíse16testÍí1et kéréssel íordult a
?ta,,ra,-a-1---Yeszprém lliegyeÍ Közutí lgazgatóságloz,

hogy az Átialános rskola e1őtti közfor-
gal-rnu uton a gyal-ogátkelőhely megklil5n*
böztetett jei"zéssel ker{íljön íeltiínteiésge'
*ilele1ős: Pfe"f f Zso]-t polgárrnes-Ler

LlatárÍ$ 6: 1991. áprÍlis 30 '

Á polgárynester isrrertette a képvíselőtestülettelaz
TJrkut község 1- hrsz.+u ins:&tlanrínak jelenIegi haszn{l-ója
KutÍ György kiíejezie azon szánd-étrcát, hogy ezt a ier'iíle1;et
meg kivánja vásárolní és a je}enleg az íngatlanrrn á1]_ó

faluicépet nagymér'békben ron-oó Íelii'}építményeke'r elbonija "

A bontást lcövet ően az épi'bésiigyi e16irásoknak inegfeleló
gazd"asági épületet lcir'án épiteni"

't testtilet i{u_bí Gi'örgy kórelnrét nem fogad"ta al, azaz
részér,e a te].ket nem kÍrlanja ór'tólcesiteni, banem köte_
lezÍ őt arra, hogy az engeclély nélistíl íelópii;ett léie-
sítményeket lrontsa le és a' bírtokháborító magatartást
szíinte'gse aeg' A felad'a'b jogi lebonyolÍtásável e tesiií}ei'
rnegbizza a je8J'z6t, alrí az ügyben köteles folyamatosan eljární-
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Á testiílet döntéet hozott arról, ho&Y 1991' á,$}a"ílis 8'-án
]-8.0Ü órakor fatugytilést tarto a helyÍ önkormányzatokról
eaólő törvény t8' $ .'Í.tl bekezd.ésében foglalt rend.elkeqés

- 
,ierteJ-meoell.

pe}e16g: Pfaff Íso]_t tanáese]-Eök/

Határídő: 1991. márcÍus 31.

ono&v- Rgffag!-: Fel-vetette o azt a híbás beruházásí g;'akor-

latot, arae3-y oda vezetett, hogy a ktjzség tul-ajd"onában van

egy ]-o0 m3-s víztartályo ame3_y'netn tud. eleget tenní a
teehnológíaí követelményeknek' Kérái';' hotr az tigyben

íntézked.és történjen.

Pfe{f Zs,o}tl Áa iiry Esgsytlgtató lezárása végett kÍjelentÍ'
hogy a rÍIZ$ij-vek Íl]_etékesét a következő testtiletí ii]"ósre
megh'ivja, és az majd' nyiJ-atkozik a tartály megfelelő hasz_
nosítása tárryában.
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4{",{,}r *-rnul ,ReÍnitz Ferencné
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