
Községi önkormányzat Képviserőtestiirete
8409' Urkut, Rákóczi ut 45. TeI.: 3.

Szám: ].B-8/1-995.

JEGYzőKöNYv

Készült: Urkut Község önkormányzata KépviselőtestüIetének 1995. március 29-én

17.oo órakor megtartott rendes üIéséről.

Az üIés helye:
Kózségháza - tarrácskozó terem.

Jelen vannak:

Pfaff Zso1t polgármester

Brenn János képviselő
Dr. Dóezy Marianna képviselő
Freund Antal képviselő
Gubicza Nándor képviselő
Klein Zo1tárrné képviselő
Licsauer Nándorné képviselő
Gerecs Mihály képviselő

Tanácskozási Jogga1 részt vett:

Vértes Miklós jegyrző.

Pfaff Zsolt polgármester köszönti a képviseIőket. Megállapit3a, hogy az üIés

határozatképes, mivel a képviselőtestüIeti tagokbóI 8 3e1en van.

Megnyít3a az ülést és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó al-aplán.

Napirendi pontok:

L./ Az ]-994. éví köItségvetési beszámoló megtárgyalása

Előadó: Pfaff ZsoLt polgármester

2./ Yegyres üg3rek

A Képviselőtestijlet a napirendi pontokat határozathozatal mellőzésével eIfogadta.
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I./ Az ]-994. éví költségvetési beszánoló megtárgyalása

Pfaff Zsolt polgármester: A Képviselők megkapták Urkut Község önkormányzata 1994.

évi köItségvetésének végreha;tásáról szőLő előter3esztését. Az előter3esztéshez
szóban nem kiván hozzáfuzést tenni. Átaa3a a szót FreurdAntal képviseIőnek a Pénz-

ügyi Bizottság 3e1en lévő tag3ának, hogy a bizottság véIeményéttolmácsol;a.

Frerrnd Anta1: A Pénzügyi Bizottság az előter3esztést megtárgyalta és azt eIfoga-
dásra 3avasol3a.

Brenn János: Szintén elfogadásra JavasoLja az előter;esztést.

A Képviselők részérőI további hozzászőLás nem hangzott el, ezért a polgármester

a napirendi pontot elfogadásra 3avasol3a.

A képviseIőtestület 8 igen szavazattal, tartózkodás és eIlenszavazat nélki.il, egy-

hangulag megalkotta a következő rendeletet:

3/1ggs. /ttl. 29./ ökKt. sz- renaelet:

Urkut Község önkormányzatának KépviselőtestüIete
az (jnkormányzat 1994. évi köItségvetésének végre-
ha;tását és a pénzmaradvány 3óváhag5rását kÜlön iven
szerkesztett rendelettel elfogadga.
A rendelet 3e1en ;egyzőkönyv e1váIaszthatatlan részét
képezi.
A rendeIet kihirdetése napJán lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérőI a jegyrző a helyben szokásos
rnódon gondoskodik.

Fe1elős: Pfaff Zso1t polgármester

Vértes Miklós 7egytző

Határidő: 1995. március 3]-.
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2./ Napírendi pont.

Veg1es üryek.

a./ Energia közmü vagron önkormányzati tula;donba adása.

Pfaff Zso1t: rsmerteti a Telepiilési önkormányzatok országos Szövetségének leveIét,
melyben Veszprém megye helyi önkormányzataí közös állásfogIaIását teszik kózzé.
Ezek szerint kezdeményezik hogy a telepÜIési önkormányzatok soron kivüI tárgyal3ák

meg és 1995. március 3L. eIőtt irásban is kér3ék a megyei vagyonátadó bizottságtól
a telepü}és belterületén levő tel;es energia közmü vasron , gázszol'gáltató vagJron'

vilIamosenergia és közvilágitás infrastrukturá;a örrkorományzati tula3donba adását

az ötv. Lo7. $. /r/uetezdés c/pontJára; /3/, /q/ és /z/ ueuezdésére hivatkozással.

A fentiekkel egyetértve ;avasol;a ennek a döntésnek a meghozatai1át.

A képvise1őtestüIet a 3avasIattal egyetértve 8 igen szavazattal, tartózkodás és

ellenszavazat néIküI meghozta a következő határozatot:

ao/tgg'. /III. 29./ olil{t. szán:u 
'.latározat;

Urkut Község önkormányzatának Képvise1őtestüIete
a Hetyi önkormányzatokróI szóló 1990. évi tXV. Tör-

vény ].o7. $.*ban biztositott lehetőséggel élve elő_
ter3eszti igényét a Veszprém Megyei Vagyonátadó

BizottságnáI a község beIterületén levő villamos-
energia közmü vagyon önkormányzati tula;donba véte-
lére.
A Képviselőtestület egyuttal előter3eszti igényét

a község kőzígazgatási terüIetén taláIható erdő,

legelő, rét Íngatlarrokra, ameIyek a faluközösség
tuIa:donát képezték.

A képviselőtestiilet megbizza a Jewzőt, hogy dön-

tését továbbitsa a Vagyonátadó Bizottságnak.
Fe1e1ős: Vértes Miklós jegrző

Határidő: 1995. március 31.
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b./ Helyi támogatási kérelem

Pfaff Zsolt: A képvíseIők kézhez kapták Fuith Norbert és Ne3e kéreIrnét,

ameIyben vásárIáshoz kérnek tárnogatást. Javasol3a, hogy az önkormányzat
a szokásos összeggel támogassa a kéreImezőket.

A képviselőtestület a 3ava51atta1 eg1etértve, 8 igen szavazattaI, tartóz_
kodás és eIlenszavazat néIkül, egyharrgűlag meghozta a következő határo-
zatot:

4L/L995. /I.tr.zg./ ot<xt. sz. határozatz

Urkút Község önkormányzatának Képviselő-
testülete Fuit Norbert és Ne;e, Urkűt, Hő-

sök u. ]-6. szám alatti lakosok részére
]-oo.ooo'- Ft, azaz Egtszázezer forint ka-
mat és költségmentes visszatéritendő támo-

gatás folyósitását engedéIyezí- abbóI a
célból, hogy a kéreImezők 4lo/a. hrsz-ű
ingatlanon lévő családi házat meg tud3ák
vásárolni.
A kérelmezők a helyi támogatást 1o év a1att
egyenlő részletekben tartoznak megfizetni.
A részIetes feltételeket a küIön iven szer_
kesztett szerződés tartalmazza, melyet a

pgrző készit el.
Felelős: Vértes lt{iklós 3egyző
Határidő: 1-995. április 25.

c./ Alpolgármester váIasztása

Pfaff Zsolt: Tá3ékoztat3a a Képviselőtestületet, hogy a Veszprém Megyei Közi_
gazgatási Hívatal szóbeli 3eIzése alap3án kötelező alpolgármestert váIasztani.
Az alpolgármestert a polgármester 3avaslatára a képviselők közül keIl váIasztani,
az önkormányzati cikIus ide3ére.
A maga részéről Brerrn János képviselőt ;avaso1Ja erre a tisztségre.
Kérdezi Brerrn János képviseIőt, hogy a 3e1ö1ést e1fogadJa e.
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Brenn János: Nyilatkozik, hogy a telölést elfogad3a és megválasztása esetén

lemond Sport Bizottsági megbizatásáról.

A KépviselőtestüIet a polgármester 3avasIatával egyetértve 7 í-gen szavazattal.

L tartózkodással /Brerrrr János/ eIlenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

az/tgg5. /tl-Í.29./ öl<xt. sz. határozatz

Urkut Község önkormány zatának Képvi seIőte stüIete
Brenn János képviseIőt Urkut Község alpoIgármeste-

rének választ;a.
Az alpolgármester tiszteletdi;át 1994. december

t2.-ig visszamenőIeg havi ]-.5oo Ft_ban á11apit3a

meg.

Felelős: Pfaff Zsolt poIgármester

Vértes Miklós jegrző

Határidő: azonnal

Brenn János: Nyilatkozik, hogy Sport Bízottsági tagságáróI Iemond, és tiszteletdi;át
az Urkuti Nyugdi;as Klub ;avára feIaJáIJa-

A KépviselőtestüIet a nyilatkozatot tudomásuI véve 7 igen szavazattaL, 1 tartózko-

dássa! /Brerrrr János/ el|enszavazat néIküI meghozta a következő határozatot:

43/Lgg5. /III.29./ o1r'Kt. sz. tlatározatz

Urkut Község önkormány zatának Képvise1őtestüIete

Brenn János képviseIő SportBizottsági tagságáról
való lemondását 3óváhagy;a, eg5/ben a megüresedett

bizottsági helyre u3 Képviselőtestületi tag meg_

választását következő testüIeti ülésre napol3a el.
Felelős: Pfaff Zso1t polgármester

Határidő: 1995. ápriIis 30.
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tz elharrgzott napírendi pontokhoz további képvíselői hozzászólás nem harrgzott eI,
ezért a poLgármester a testiileti ülést ]-9 óra 3o perckor berekesztette.

W* (,6 -uxA
Vértes l{iklós

7egrző
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