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Pfaff Zsol.t polgrírmester
tagjait, a neglivottakat
polgríra1t.

köszönti a KépvÍselőtestület
és a k'özség érdeklőd ő állan-

UiegáJ.lapÍtJa, }oev az ülés határozatképes, mÍvel a 10

képviselőtestuíet1 tagbóJ- 9 Jelen van' ezután megnyitJa

az ülést , és 1smertetÍ a npirendi pontokat a megbívó

aIap j rín.

A testii].et a meg!Ívóban ' illetve
szerpl6 naplrend'1 pontokat nyilt
hangglag e1fo8úa.

az előterJesztésben
szavazá.ssall €8J-

1./ Nap1-rendÍ Bo}lt-: CsokonaÍ u. 1. SZ' alatti épület
hasznos itás rínak megv1tatása'

Pf.fÉ Zsol3jl,e]-kérte D7.0szlrínszkyné Dr. SallaÍ Évát,

hogy ísmertesse a Képviselőtestlilettel az ídőskoruak
gond'ozásával kapcsolatos pály ázat benyujtás{ínak tész-
]-etes szenéJ.yi és trírgyÍ' "feltételeit'

Dr..9s3l{ínszkyné Dr.-Sallgi.:' ÉB"' elmondja a testületnek,
ho8yaNépjólétiMinisztér1umpályázatotirtkíaz
ídőskoruak gond'oskodásával kapcsolatosan . A' részletes
pályázatÍ feltételeket a tárca közlönye tartalmazza'
Urkuton tuÖornrísa.szerínt van egy megfelelő épüIet'

ameJ.yben klalakÍtható }enne a 8on&ozóÍ létesitmény.
A létesitrnény müködtetését cé}szerü lenno Kft. fonná-

Jában megval-ósitanÍ, amelyhez az önkornrínyzat a Cso-

konai u. 1. BZ. aIatt1 épületet apportként vínné be'

A pontos számszaki adatok Ísmeretében míjus 15.-ig
pályázatot kel1 benyujtani a Népjóréti MinÍsztérÍumhoz

az állam1 trímogatás elnyerése' céljából'

Teie:mayer Márton trfunogatJa az éplilet gond'ozási célra
történő felhasznárását, és Kft. fo,rnájában való üzemel-

tetését. A költségek előtere_.-,éséhez rnegfelelő reklrím-

tevékenységet kelt foIytatnt r*,mÍvel egy kÍalakitand'ó

lakrész 1 mlllíó 8oo ezet Ft-ba kerülne'
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Pfgf,f 3so1t roegké.rd'ezÍ a Jelenlevőketn hogy az elhangzottakkal
kapcsoJ.atban kínek van észrevétele, továbbá ind'1tványa s mtvel

továbbÍ hozzáázóLás nem volt gzavazásra bocsátJa a nap1rend'i

pontot. A Képv1se}őtestület egyhangu nyi1t szavazássa1 g dZ

alábbÍ határozatot hozta meg.

37 /L991. /Y .I3 , / akKt . sz . hat #gzat t

A Képvíse].őtestüLet hozzájáruJ- ahoz, hogy a

NépJólétÍ M1nÍsztérium felé pá]yázai kerü1Jön
benyuJtásra az ldőskoruak gond'ozásával kapcso-
].atog elheJ-yezés tárgyában.
A pályázathoz mellékelenÖő az, hogy a képvise_
lőtesttilet hozzáJárul ahhoz, hogy szá,'ndéknyÍ-
Iatkoza't jöj jön létre Kft. alapitásrról az TJr-

kut, Csokona1 U. 1., gz. épület.hasznositásáva1
kapcsolatosan.

^z 
önkormányzati tulajdont képező lngatlant a

Képv1se16testii1et az a1akitand.ó Kft.-be apportként
v1sz1 be. A Kft. t'öiz'sbetétjéve1 kapcsolatban a

Képviselőtestület később dönt a pályázat elbí-
ráIásának függvényében.

Fe]-g}ís : Pfaff Zsolt polgármester
Dr.Henger István iegyző

Határídő: 1991. rnáJus 15.

2./ Napirend'i pont: ''Mangánrr vendéglő rnegvástfu!ási lehető-
ségének megbeszélése.

Pfaff Zsolt: !áJékoztatja a"'testületet, ho8y a Bakony

Gaszt válla]-at a községben található ''l',{angán'' Vendég]'őt

az av1| rnegbÍzásábó1 {,2 mi;-Iió'forintért árverésen 1991.

junius 3.-án értékesiti. Az árverés 1991. rnájus 24.-í&
benyujtott pályázatokre érvényes. A testület több tagja
jelezte, ho8y célszerü lenne megvásárolnÍ a Vendéelőt

és ezért megkérd'ezi a testüt*rtet, kinek van észrevétele
a megvásárlássaJ- kapcsolatban. Ér'd'emi észrevéteL az ár"-

verésselkapcsolatbannemhangzotte}éseztkövetően
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a KépvÍselőtestiÍ].et 6
meLLett /Ptat,t Zsolt
határozatot.

-+,

1gen szavazatta1, 2 tartózkodág
és Rieger Tibor/ meghozta az alább1

Á Képv1selőtesttilet hozzáJárul ahhoz' hogy

urkutl l'Mangánrr Vendéglő 4n 2 millió Ft-ér
megvásárlásrakerü1jön.Bzzel kapcsolatban
a iegyző és a polgár'rnester felhata}mazást
kap arra , ho1y az á:ryerést lebonyolÍtó
vál]-alat felé e]-Já:ljon a pályázatban
előirt bánatpénzt Ietétbe heLyezze'
A KépiÍse16testü1et az árverésen való
eredményességfiiggvényébenaköltségvetést
átd.oLgozza.
Fele}ős: Dr.Heng9:.J"tuáo tregvző

Pfaff zsöil polgármester
Határí*ő: 1991. rnájus 23.

3./NapÍIendr pont' Brínyász Müvelőd ésI Ház müködési

költsége 1he z hozzájárulás'

Pfaff Zsolt: tájékoztatJa a testületet, hogy a Brínyász

Miivelőd éaL Ház éves fenntartásí költsége1hez az edd'igí
gyakorJ-atnak megfele].ően hozzá kellene Járulni, m1veI

anyagi eszközök htríayában a miiködése e]-lehetetlentil'
A Müvelődési Ház 50.000"-Ft trímogatást kér az Ásszony-

kórus és a lvlozi f inanszirozására '
KépvÍseJ.őÍ észrevéte]., felvetés nem volt, és a képvise16-

testiÍlet ezt követően nyilt egyhangu szavazássa} az a]'ább1

határozatot bozta meg.

39 /t99I . /v 1L3 r!! oFLt ' sz t hat4r9.z?!.2

Képvise16testii1ot b'ozzáJárul ahhoz' hogy

azurkutlBányászMiive].ődésiHáz1991.évre
50.ooo.-Ft,azazÖtvenezerfortntmüködéshez
szükséges pénziigyi támogatást kapjon'

Fe]-91ős; Ruppert BéIané pti"ea'
Határidő: 1991. junius 1'
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{./ Nap}rend1 pont: T,akáscé]-u támogatásí kérelmek elbirá].ága.

P,fafÍ Zso].t: előteJesztÍ a tegutóbbi testti].et1 ülés óta
beérkezett megemelt lakáscélu kanatok mérsék].ése 1rántÍ
tgényeket. A Képvlselőtestület nyilt egyhangu szavazássa!
az alábbi határozatot hozta meg:

E/]991z tI 
'L3 

. / ökKt ' z? ' h?t'?!ozat z

A Képvise].6testü1et az alábbi urkut1
lakósok részére biztosít pénzügyÍ tá-
mogatást 1991. junius 1._tőI decembe:r

31' -ig'
obe::mayer Ántal és Neje Urkut, Honvéd' u' 7'
EZ. alatti Lakosok 1.500.-Ft,
HeÍter Vencel és NeJe Ur'kut, Ntester V'24'
SZ. alattÍ lakosoE 1.5oo.-Ft'
Veisz János és NeJe Urkut, Erd'ő u' 3'SZ'
a].att1 lakosok 8o0. -3t , é s

llcsauer T-,ász]-ó és NeJe Urkut, Május 1' tér
L2.sz. alattí lakosok 600._Ft'
Fele}ős: Ruppert Bélané pü'ea'
Határ1dő: 1991. máJus 23,

Klein Zo1"tán és Felesége Urkut, Spo:rt tl. ]-. gZ. alattí
1akosok kérelemmel fordultak az Önkormrínyzathoz, arneJ-yben

előadták, hogJ a .megemelt,QTP kamet míatt támogatásban

részesülJenek.
A KépvíselőtestiÍlet a rend'elkezésre á11ó .ad'atok aj.apjá:r

megvÍzsgálta a kérelrnező^iövedelmÍ viszonyait, és meg-

állapitotta, hogy bavj. pénzintézeti törlesztés megemeJ-t

összege nem éri el a kérelmező csa}ádÍ összJöved'elmének

15 /nát. A Képviselőtestiilet nyi1t egyhangu szavazássa1

ureghozta az alábbi határozatot:



-6

Kle1n Zol.táa éE tr'elesé8e Urkut' Sport u. 1' SZ'
alatti ].akos megemelt kölcsöntörlesztése mérrsék-

léEének tárgyában benyuJtott pénztámogatásÍ Íeé-
nyét a ,képvÍse]-őtesti11et elutasit ja, mível az

1d'e vonatkozó rendeletben foglaltaLrnak a kéreI-
mező nen ÍeleJ- neg.
Fe]-e].ős: Dr.Henger Istviín iegyző
Hatrír1dő: }991. máJus 23.

Németb loJos és NeJe Urkut, Rákóczl V.7.sz. alattl
]-akosok kére].nükben előadták, bogy meg kivánJák vásá_

rolní az UIrkut 258/7 brsz.-u Megter u' 2' SZ' alatt
található lakóházat. A Iakóház bruttó vételára 75o.000.-Ft.
Á kérelmez&,lakással ezídáÍg lakással non rend.elkeztek, és

ezétt karnatmentes visszaféfrÍtenaő hetyi támogatást kénrek.

Á KépvÍse]-őtestület t1tkoá"bizávazássa1 8 igen, 1 érvény-

te]-en szavazattal megbozta az a1ábbÍ határozatot:

42/!29t., jI .]r3. / öurt . ' sL. .h?játoz?tj
Németh T,aJos és Felesége Obermayerr Erzsébet
Ürkut, Rákóczi U. 7, Í'Z. alatti lakosok részére
].oo.ooo.-Ft, azaz Százezer forint visszatérÍtend.ő
kanatmentes be}y1 támogatást nyuJt.
A trínogatást 10 év a1att tartoznak aa adósok me8-

ftzethL bav1 egyenlő részletekben'
A vÍssza fLzetés kezdő Ídőpontja 1991' Junius 1'
Á támoga táí részletes feltételeti a kü]'ön

szerkesztett ttirösi'il szerződ'és tartalna ZZo,.

Eg1g Dr. Henger" Istv'í! iegyző
Ruppert Bétáné pü. ea'

HatárÍdő: 1991, náJus 25.
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5./ @ AJkán alapfoku oktatásban résztvev6
urkut1 gye:mekek utrín fizetend'ő kö]'tség,'

lfaff Zs-o1t: táJékoztatja a testületet, hogy az AJka VárosÍ

önkor"mán yzat levélben ford.u'lt az urkuti Onkormányzathoz,

amelyben kérté|, hogy az Urkut községből AJkára járó k1seg1-

tő isko].ai, va].am1nt zeneisko1ai tanu]-ók részére a Képví-se1ő-

testület foLyóslt son hozzáJrírulást. A }evélben az Ájka1 ön-

kormányzat előad'ta, ho&y részükre fejkvóta szerint járrí álIamÍ

támogatás összegéb6}, az urkuti gyennekek kötelező oktatását
nem tudJák b1ztositan{, és azért a saját költségvetésük kie-
gészitésére kérÍk az á].1am1 támogatás kiogész1tését.

Herber Elemér: Mint tanár képvislő helyte].ennek tartJa, hogy

ffiányzat az urkutÍ ált. iskolai gyerekektol

kÍvrín pénzeszkőzt elvonni' ugyanakkor sérelrnezi a }evél
hangvételét amely nenfízetés esetén az urkutÍ gyernekek

kisegitó iskolában való tanittatását hetyezi megoJ-d'hatatr''

lannak.Véleménye 3Zs hogyaz Ajkei K1segltő Iskola lényegesen

ma8asabb fejkvótával készítheti el költségvetését és próbálJa

abbó1 megoldan1 köteIező 'felad.atait, ahogy az urkuti iskola
1s megoldia.
A képvise]-őtestület nyí1t gzavazássa1 8 Ígennel, és ]' tartőz-
kodássa]. /Pfaff Zsolt/ az alábbi határozatot hozta:

43Il99L. N .].3' / _obLt', s?' . h?tár9zlt z

Á Képvis'e16testÍ.11et elutas1tja az Ajkai
önko:mányzat azon kérelmét, niszerÍnt
Urkut kózség önkormrínyzata járu]'Jon

bozzá az urkuti gyermekek iskoláztatásával
kapcsolatostöbb}etköltségekv1se1éséhez.

Fe1e1ős,: Pfaff Zsolt poJ-gár'rnester

Határ1dő: 1991. nájus 25'

6.,/ Nap1rg.nd'i p.onj: KépvÍge}őit mandátumról való ]-e-

nondás elfogadása '

?-{a:Ff ,zsolt: 1smertet1 a Képvise1őtestülettel' hogy

Haas Vendel képv1selő irásban benyujtotta képviselőí

mand'átumróI a lemondását '
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A ]-emonclás 1nclokakánt előad'ta, ho8y fuvarozó rnagrínvál].alkozóként

d.olgozÍk és a munka jeJ-lege nom tesz1 lehetővé azt, hogy a

képvÍselőtestiilet munkájában részt vegyen'

KépvíselőÍ észrevéte]., bozzászó]-ás nem volt, najd ezt követően

a testÍt].et nyllt egyhangu gzavazássa]- meg}rozta a követkoz$

határozatot l

44/L99L, lY '].3, /, okKt ' sz ' határozet:

ÁKépvise].őtestiiletHaasVend'elképvÍselő
képviseló1 nand'áturnról va1ó lemond'ását

1991. máJus ]-3.-va1 elfogadja'
Fele}ős: Pfaff Zsolt polgármester

A poJ.gá:mester beJe1ent1 a testületnek, hogy a válsztások
során a lenond.ott képviselő belyére a J.egtöbb szava zatot
kapott személy Iép ennek megfel'e]-ően a következő testület1
ülésre 3ehér Jőzsef Urkut, Rózsa Ll' ]_1. SZ. alatti lakost'
megirÍv ja.

7 . / Músaakí tieyintézőÍ mrrnkgkör betöltésének megbeszélés

naplrendi Pontja.

PfaÍÍ Zsolt felkéri a Jelenlévő Tgnk 4nta1 Hősök u. 23'sz'
a]-att1 lakost, bogy szakma1 multJát az előzetes szóbe]'1

megbeszélésnék megfelelőeii a testülettel Ísmertesse'

TenL Ál-tal: Jetenteg a DRW-néI á11 alkalmazásba, víziigyí
fe]-sőfoku iskolai végzettsége van és karbantartási, üzemel-

tetési mrrnkakörben dolgozik. Jelenlegi isko]-a1 végzettsége

nem teszi lehetővé mtíszaut"ugyintézői feladatok ellátását'
amenny1ben munkahelye hozi{eárut ahhoz' hogy középfoku

berrrbÉzási tanfolyanot az önkormányzat költségén elvégezze'

ugy abban az esetben haJlandó a müszakÍ ügyíntézői nunkakört

betö1tení.
?faff' Zso}t : megáJ-J-apitJa, hogy

nem hozható, és ezért Tenk Antal
bevárva fog a testület érd'emben

a% ügyben Jelenleg d'öntéE

munkahelyének java slatát
határozn1.

a.
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8./ NPptrendÍ pont.: Vegyes ligyek

a/ F.Henger Istvrín táJékoztatja a testületet' hogy a

községrendezési terv előÍrása1nak megfele]-ően az eredetí
396/s brsz. -lr,Ín$atlan megosztásra keriilt, ame3-ybőJ-. a

396/8 brsz. a}att !étrejött 1sko].a megnevezésü lngat}an'
továbbá a 396/g hrsz'ru beépitésre alkalmas öná].1ó telek.
Ez utóbbi 1ngatlanra ?faff Zso:-t és Felesége Urkut' Rákó_

cz1u.43.SZ.a].attÍlakosokkérelmetnyujtottakbe'ho8y
családi ház ép1tésére negkÍvánJák vásárolni'
A testület a kére]-net negv1tatta, különös tekintettel
aÍIra, hogy amennyíben a kérelmező lakást épitenel ü8J

abban az esetben az Qnko:mányzat részére felszabad'ul 1 db

szolgálati ].a.kás . Ezt követően a képvíselőtestület ny1lt
szavazá.ssa} 8 igen, 1 tartózkod'ás /ytatt Zsolt/-sal meg_

hozta az a].ábbí határozatot:

z.ha zat

Az Ulrkut község li,gan hrsz.u 9O3 m2 területü
család'Í ház épitésére a]-kalmas ingatJ-n vevőJéü1

kije3.ö11 Pfaff Zsoltot és Feleségét Urkut' Rá-

L:óczi ü. 43, sz. -alatti lakosokat'

^z 
ingatIan vétölára 7a ytln? árat f1gyeJ'embe-

véve 63.zlo. -!ut, azaz Hatvanháromezer-kettőszáz-
tj-z 3t, arnelyet a vevők egyösszegben tartoznak
negfÍzetni.
A testü]-et az Íngatlanra 3 éves beépÍtésí kö;
telezettséget Ír eIő, és cilak olyan család1
ház ]-étesithető, anely a rendezésí tervben
f oglalta knak rnegf e 3-e16.

Felelős.: Dr.Henger Tstván legyző
Határidől 1991. nqJus 25.

i.-
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b/ Dr.Henger István elmondja, hogy Fehéí SzÍgfrÍed és

Felesége Varga ltlaria kére].emrne1 ford'ultak a Po]'gá:xresteri

Hívatalhoz, hogy megkivánják vásá:roln1 az általuk Jelon]'eg

Ís évt1ezed.ek óta basznált konyhakertÍ miivelés céljára
alkalnas 3n/4. hrsz'-u lngatlant'
A képv1seltítestü]-et egybangu nyilt szava zássa]' meghoz'tá

az alábbÍ határozatot:

áÁl1qq1_ /v-lj.,/ okK.tsz-határozat :

Fehér Sz1gf:ried és Feleség'e Varga Már1a'

Urkut, Rózsa u' 11' SZ' alatti lakosokat
az Urkut 393/4' brgz'-u kert müvelési águ

ingatlan veilőjéul kijelöli'',
./g1ngatlanvótelára20Tt/m.azazf1gye3-en-
bevéve a 71} mz területet, összesen L+'22o'-Ft'
növelveazingat].ankÍalakitás4.000..Ft-og
költségéve1'
Te]--e]-ősl Dr'Ilenger István

. IÍatéríd6:1991' máJus 30'

c/ DF.Henger Istv{í! eJ.mond"ja, ho8y Heíter T'ászIő és I'elesége

Wágnen Gyöngyi kérelemmel for'dult a PolgártnesterÍ HÍvatal-

:noz,ho8ymegk1vánJákvásáro].nÍazáltalukJe1en1e81s
évtÍzedek óta használt konyhakerti müvelés céljár. al-
kalmas 393/5. hTgz'-u íngatlant'
A képviserőteátii].et egyhangu nyílt szavazássa1 megbozta

az alábbÍ battfuozatot:
." .i,,r. ,.-

4?/1991. ',!'í9*.'. öt4t. pz.. határ.ozat:

Heiter IÁszIő és Fe1esé8e Vrtágner GyöngyÍ

Urkut, Rózsa ll. ]-1. s,Z' aIatti ]'akosokat

az Urkut 393/5. hrsz.-u kert müve]'ésÍ áep

1ngatlan vevőjéü1 kíjeliJli'
A2 ingat]-an vételára ?o rt/m2 azaz ftgye_

lembevéve a 690 m2 területet, összesen

13.8oo. -Ft növelve az ínga t]'an kíala kÍtás
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d/ D-r.Henger István táJékoztatJa a Képv1se}őtestületet' hogy

a tö:nlényességÍ feliigyeletet eL].átó Köztrírsaság1 Megbizott
Hlvatala az Urkut község Onkor'rnányzatának L/L99L. /T..23./
otxt ..9Z' rendeletét, amely a SzocÍá].polÍtikat 3ízottsá$ot
hatóságÍ Jogkörre} rrrházta feJ., törvénysért6' és a rende-
letet célszer{i lenne, ha a testü1et meggemmlsítené.

A testület a tiinényességi észrevétolt eJ.f ogadta, és
egyhangu nyilt szavazaássaL az alább1 határozatot bozta
lll€$.

481199}.'.12. /-ökKt' qz. batáToza3:

Á Képviselőtestület az I/I99L. /L.|23./sz.
ötxt . SZ.rend'eletét megsemm1sÍt1' a tö:ryény_
sértés ÍdőpontJától o

$!!!fg;- Dr. Iígnger Istv{ín

Egyéb hozzászólás, észréuélel nern volt a testületí ülést
a polgá:mester bereksztettÜ. "' '
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