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séE3til! ; Urktlt község dnkornányzatt KépvísoL6test€iletének
L992. Juntus 23.-1rln do. l7.oo óraí kezdette1 ueg_

- tartott Üléséról.

Az üIés helye: Községháza

JelEn voltakl Pfaff Zsolt potgárnostEr,
or.Bóczy !'taríann,
Ftl1th LáEzló,
Herber El'enér,
$árkány Pálné,
Tenk Gyula,
Zsebebázy K1raly képviseI{lk.

Távol neradtak: Felrár 3ózEEf, R1eger T1bor éE Tróbertné

' Kleln Beáta képvtsel6k.

TarrácskozáEi Jogga1 részt vett: Dr.Henger István Jegyz6
Teiernayer Hárton FK9P képv.
Reislnger LaJos KD.HP képv.
onódy RaffaeL l-tszBB képv.
Kovács H1hály plébános.

Pfaff ZaoLt po1gárn6gt6r köezöntL a képvísel'öket, a Beg-
hÍvottEkat és a község 1 érdek1őd6 állanpolgárát.

Í.legállap1tJal }rogy az Íilés határozatképes, nível a kép-
vLaelőteetülett tagokbó} 7 Jelen van, 6zután negnYitJa
az tilést és ísmerteti a nap1rendl pontokat a meghÍ.vó

a1apJ án.
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Ezt kóvet6en a polgárnester az alábbi napirondi pontok
B€gvitatá3át kérl a testülettó1, a Baghtvóban rögzítéttEk-
nek BogfeleL6err. A képv1eelőteetÍilet az e16terJsszt€tt na-
pírendÍ' pontokat eLfogadta.

Hapirendt pöntok: L./ A *Hatlger LaJos' Általános IskoLa
beszáuolóJa tevékenységárő1.
Előgs!ól Ádán Lágzló tgazgató.

2./ Ysgyee tlgyek.

- A községi lvóvt'z_ és szennyviz-
ceatorna bálózat tulaJdonJogának
éE Üzemeltetésének kárdéEe.

- Építésí tElkek értákesítése.
_ KözeégÍ kábel TV. rendszer nüködéei

diJ ának neghatározása.

1./ F|aptrend negÉárgyalása.

Pfaff-Zsolt: Köszöntí a negJelent Szíta Lászlónét, aki
a bérLeti szerzódésével' kapcsolatosan kérte a meghallgatását
a napirendi pont lezárását követően.

Ezt követ6en a polgármester átad3a a szót Ádan LáEzló
iskoligazgatónak, hogy az irásban beterJesztett beEzántolóJá-
hoz észrevételeit, k1egész1téseit tggye $eg.

Ádáa t_ászló: ElmondJa, bogy sulyos gond az 1skolában az
a tény, hogy két f6 pedagógus a következó tanévtól nyugdijba
vonul, továbbá L tanitó pedtg Veszprénbe megy dolgoznÍ, igy
3 pedagógus ált'áE betöLtetl'en.
Több belyen szenélyesen folytatott tárgyalágokat' negfeIeló
szaku tanárok Urktlton történő alkalmazáEa tárgyában, de ezek
n6ts vezEttek eredméRyre.
Kórl továbbá, hogy a képvise16tEEtii1et JárutJoa bazzá' hogy
a szolgálat1 Lakás kiutal'áBa tárgyában a Lehetségee pályáaókkal

' érdenben tudJon tárgyalni gÍ'nt Jövendö nunkáltató.
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Pjaff Zsg-ltj, JavaEol'Ja a képvlseIőtestiiletnek, hogy a POda-
gógushiányra való teklntettel az igazgató kapJon olyan fel-
hataInazást' trogy konkrét tgóretet tudJon tenní a pedagógtre
lakáe bérbeádásának tárgyában.
A képvíselőteatület a kéréEt lndokoltnak tartotta' és nyilt,
egylrangu szavazással neghozta sz aLábbí határozatot.

6511992. /vT.23./ Ukxt. 9Z. határozat:

A képvígal6testül'ot hozzáJárul allhoz, hogy
Áaán L6sa1ó íekol'atgrtzgató az áLtala aIkaI*
naEnak tartott pedagógus házaspár részére a
2 szoba, konfortoE fokozatu pedagógus szol-
gálat1 lakást fetaJánLJa, és ozen döntéséró1
a képvísel6testiiletet haladóktalantll táJékoz_
tasoa, hogy a testÍilet a bérlő kÍJelöléei Jo_
got gyakorolnt tudJa.
Ee1B39g:, Dr.Henger IEvtán Jegyz6

Pfaff Zsolt po1gár6o9ter
rid 1992. augusztus 31.

A polgárngster ez,B követően felkéri a képvíse16teetü1eti
tagokat, trogy szenélyes 1gneretségüket feLl',rasználva, ér_
dek16dJenek megfele16 szakpárral Fá$yar-rrónet, és éngk-
szánt'tástechntka tanárok Urkuton történó alkalnaz*. á}laz.

Az eLbangzott bEszánolóva1 kapcsolatban tovább1 észrevéte},
Javaslat nea volt ég a képvíee16testiilet a réezl'etes írás-
belÍ besúnglót az elbangzott kxegésztüáesel egy{itt határozat-
hozataL me116zésével elfogadta.

2./ Vegyes Ügyek.

a/ $zLta Lászlóné }lÜv.}láz bér16Jénak kérelne.

Pfajf-zeo.Lg3 TáJékoztatJa a képv1se1őteEtti16tet, lrogy a
Mgvel6dás1 }.láz feLtlJítáEa tárgyában a 64/L992. /v.25./
okKt. 8Z. határozat értoLnóban a feluJ1tásx munkálatok
befeJezódtek, de a JeLen1év6 bár16 Sz1ta LászLónó ezót
kért' hogy a képvrse16testü1Ette1 isgertesgé a valós
helyzetet az épület áLIagával kapcsolatban.
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A képv1se16testü1et határozathozatal ee&LózéEévEl
egyhanggLag hozzáJárul ahhoz, hogy 8zita Lágzlóné
kérolnót szóban el6adJa.

Szi3a LáEzlón$:. El'nondJa a képv1se16tgstü1etnek' hogy
a fe1uJitá91 ntlnka negkezdését követöen olyan r€Jtett
hxbák JötteL e16, aneIyeket haladéktaLantll meg kellett
ceinální rgy pól'dácl, amÍkor a ny1lászárók festésére
sor ker&Lt, kíderült, hogy azok erősen alkorhadt álIapot-
ban vanr,rak. A vizesbt.okk cg6há1ózata több helyen kí volt
LukadvE. Ennek negfe1e16en a ?4a.ooo'-Ft feluJttási köLt-
ségbozzáJárulás, anelyet a kápvíse16testÍl1et b1ztosl'tott
nen eLegend6 a nÍ.nLnálís á[lagmegóváEr ptlnkák}roz.

A Legutóbb elkészttett pontos ezámLtÉEok 9z6rint továbbl
T7.24L.-Ft szÍikeége3 a bef$JezéEhez.
Kért' hogy a kópvLse16teEtü1Et a Polgárnesterl'lHLvatal'
utJáB engedélyazze ezon összag kífÍ.zatéEát a k1víteIezö
részére.

!{erber.t , É!gnl[: AggáLyát feJezi aoÍ.att, bogy a t<épvise16-
teetÍilet nincs e1óz6tesen táJékoztatva arról, hogy mllyen
JelIegü pfftrnunkáLatgk nerÉlnek föl a feLuJitás gorán.

9fgff íEo}J: A képv1sel'óí feLvetéEra reagálva elnondJa,
lrogy a pótnunkákról ttrdgpással bír, de ezEk Bets Lettek
kLfÍzetve, tekíntettel arra, },logY képvíeel6testálatt
hatáskór ennek eldör,rtése, de a kLv1teze16 a Öunkálatokat
nen hagyhatta féIbe, és nen volt nód arra, hogy Íl'yen
csekély voLgpenü Bgy mLatt goron kivül1 tegttilet1 ül'éat
ösezehívtli. A nunkákat neu a PoLgáraesterL llivatal' rEadeltE
Beg' hanen a bér16, de az elvégzett mtrnka és az érte Járó
váLlalkozót dtJ Jogszerüaégét a püezakl vezetö átvi.zegálta.
A képvtsElótEstÉlet az el6terJesztést, llletve az arra
adott észrevételt, i1letve választ elfogadta' és nyiLt
egyhangu szavazáEsal oeghozta az alábbi tlatározatot.
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66/1992- /vt.23../ okrt. 9Z. batározat:

A képv1seLótestÍilEt hozzáJárul ahhoz, hogy
a költságvetést renda].etberr elküLönitett
tartalék ösazeg terhérE T?.24L.-Ft k1f1zetés-
ro kerÍilJön a F!Íiv. }láz feluJításl gunkálataÍnak
többletköltségetnek fEdezésE célJábó1.
A Jelen batározat a 64/L992. /v.25./ ÜkKt.sz.
határozattal együtt érvényes oly nódon, hogy
az abban foglalt 2&.ooa._Ft feluJítá91 céltl
aLapössaeg ktegész{il a 77.24L._Ft-tal.
Felelősi, or.Henger István Jegyz6
HatárÍ.s|6: L992. Juníus 30.

b/ 
^ 

közaágt ívóvÍz- áe azcanyv1zcEatorna llálózat tulaJdon-
jogának ée ÍlzgmeLtetéEének kérdéso,

Pfaff Zsoltl TáJékoztatJa a testtiLetet, leogy L992. JunÍus
2.-áÍl AJkán a Veszprén HegyeÍ VLz- és Ceatornapü Vállalat
táJékoztatót tartott a válLalat áta&ökítási 1ahet6ségerró1
továbbé arról, hogy a Vagyonátadó BLzottságnak a vállalat
vagyonát L992. folyaaán át keLl adrei. A réezletoo íráEbElí
anyagot a kópvíselőtEEtiilet1 tagok el6zetesen negkapták,
ezért kér1, hogy foglalJanak ál'LáEt az Ílgyben, nível 6o nap
át1 regdelkezéEre, anely idóponton belül Urkut köaségnek
vál.agzt kell adnia a közEzóItáltató váLLalat feLé.

Zseb-ebázv-sár-o1vj. JavasolJa, }rogy neg kellenE vízsgálni
annak a lelretöEégét, hogy a község telJesen önáIlóan
kezeLJe a viz- és esatornaellátást, a Hangán Bányával'
Blnt vizszolgáltatóval célszerÍi lenne a kapesolatot
feLvenni.

A képv1Ee16testtilet az el6terJeeztéssal' l'1lEtve hozzá-
Ezólással €gyet ért, áE határozathozatal ne116zéséve1
f elkéri a polgárnost€rt, hogy tárgya{on a báaya VBZ€Ié-
sével abbóI a céIbóL, hogy váIla1Ják e a vizEzolgáLtatást,
az üzcnEltetégt, ég a vLz n3/Ft árát 1e közölJék.
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PJgÍf-Zsol-t: Igéretet tegz a testüiletngk, hogy a t'langán
Bánya 1gazgatóJával felveEzl a kppcsolatot, ág ba kell
a vÍzel1átás bLztoe1tása célJából f19ya1enna1 a 6o napos

Jogveszt6 },ratár1d6re, soron kivüli testületí tilés 6sezehÍ-
vására kerü1 sor.

Az eLtrangzott napírendi ponttal kapcsolatban tovább1 képv1-
Eelőí éEzravétEl, 1nd1tvány nen volt, így a polgárneater
áttér a kövEtkez6 íngatLan ügyLetek megtárgyalására.

c/ Ép1tésí telkek értékgs1tése.

PfafÍ 3asl}.ti TáJékoztatJa a képv1selőtestÍlletet' ttogy
Lisztes Byőz6 és HeJe Urkut, Jókai llr 2. éZ. alattt lakósolci'
Beg szeretnék vásárolnt családi ház ép1táge céLJából az Ur-
kut belterü1etL 5lu4?. hrsz.-g 1.036 n2 területíi ltíz,
vtllaay közoÜvEkkEl ellátott 1ngatlant.

A testiilet nyílt' egyhangu szavazással neghozta az alábbl
lratározatot.

67/L9E2. lvÍ..23./ ÜkKt. s7. határozat:

:"::il:":::::T:::.:::';n"luí1uji ". 2.gz.

;: l' : : . :; : Í :: :: T il:. T:i : ::' i : : : T ?;:::í l 
".. -u1.o36 n2 terÍi!"etÜ ingatlant 72.5?:a.-Ft, az;az

HetvenkettőezerötszázhuEz forínt vételár Bé9-
f1zetése ellenében.
A vevők az ingatLanra 4 éven beliit kötelesek
családí bázat épiteni.
A részletes feltéteLeket az ingatLan adásvé-
teli ezerződés fog$a tartalmazni, aarelyet a

ffi-Jl]i"l}" István Jegyz'
HEtár3d-ő: 1992. JunÍus 3&.

drl Közeégr kábel TV. rendszer nrüködógí díJának neghatá-
rozása.
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PJeÍÍ zso}t: TáJékoztatJa a képvísel6teetíiLetet arróI, lrogy

a községí kábeL tV. háLőzat 3ogílag uég rendezetlon, nLvel
a kÍvitelezí a szakvéLenényben Jelzett engedéLyeket nem €a9-
tolta be Lgy az önkornányzatrrak nets áLl módJában a bergtrázók-
tól átvenní a kábel tv. báLózatot.

A képv1seL6testíilet felkér1
1ntézkedéseket Eegyen nog a
üzeneltetáse tárgyában.

a polgárnestert, hogy sürget6
kábeI tV. háLózat JogszerÜ

e/ Lakáscélu tánogatási kérelnek.

PÍetÍ-zggtlr ElnorrdJa a képv1ee16testülEtnek. hogy a

-

flunyadi HgTsz. $8eí'!tgá1 gazdálkodó a zsóf iapusztai szolgálati
lakásokat értékesitl a bgntlakó bérló régzére.
A vev6k nan rendelkeznek annyÍ. pánzzeI, hogy a lakásokat s69
tudJák vásárolnl ég ezért a képvrselöürestülethez fordultak
helyí tánogatás folyósítása tárgyában. A kéreLmezők Jelenleg
hárog család. Az idE vonatkoaó rendelet el'6Í.rásaí.nak Beg-
felalnek és ezért JavasolJa, hogy részÜkre a képvrseLótastiilet
nyujtson tánogatást.
A képvísel6testÍilet az ol6terJesztéet elfogadta ée nyxlt,
egytrangu szavazással neghozta az alább1 határgzatgkat:

6;8.tlg92- fvl.23-./ ÜkKt. 9Z. l,ratározat:

e képvrse16testü1et Pirrtér Szilvta
tlrkgt-ZsófÍ'apusztai lakós réezére L3. loo._Ft.
azaz Tizenháronezgre gyszáz forint lakágvásár-
láEt kölcsön folyósítáoát angedélyezi.
A kéretgező a pénzeszkőz kamat ée költ3ég_
nentesen kapJa és 3 éven belÍil tartoz1k
vl'sszaf ízgtni.
A kölcsön folyósítáEának réezleteg szabályaít
a kiilön szerz6dés tartalmaza, anelyben rögzÍ-
téEre kerÍil, hogy a kérelnező az Urkut_Zeó-
fLapuszta o2o/8. hr3z.-u ingatlarrt váEárolJa
Bgg.

EeJe169; Dr.Henger Istvárr Jegyz6
}lratárid6: 1992. julius 15.

-



8-

69lL992. lvL.z3./ okKt. 87. határozat:

A képvt3eL6tg9tüLet BáLÍnt Zoltán és t|eJe
Urktrt-Zsóf1apusztaÍ lakóEok részére 16.8oo._Ft,
azaz Tizebatezerayole száz f orínt lakásváEárlásí
köLcsön folyósítását engedélyazL.
A kóre1nez6 a pónzeszköztkanat óE kö}ltségnen-
tesen kapJa és 3 éven beltil tartoznak vlssza-
f izetnL.
A kölceön folyósitásának réEzletes szabályaít
a küLön szarz6dés tartaLaazza, aatelyben rögz1-
tésre ker{il, trogy a kéreLnezö az Urkut-Zsóf la-
Fuszta o2o/4. tlrsz.-g Íngatlant vásárolJa aeg.
Fe1e16E: Dr.}lenger lEtván Jegyz6
HatáJ'rd6j L992. Julíus L5.

Z9l}992.- l!I'23,' / 6kKt.-g& $3téJ'o3gtj
A képv1se16testület Gsordás István és FleJe

Urkut-Zsóf1apuszta'. lakósok réEzére 13.5oo.-Ft,
aaaz Tíezntláronezerótszázf orint lakásvásár1áei
kölcsön folyósltását eregedélyoZ1.
A kóre1gez6 a pénzeszkózt kanat és költségnen-
tesen kapJa és 3 éven betiil tartozngk visEza-
fizetní.
A kölcsön folyósl'tásának részletes szabálya1t
a kÍilön szerződés tartalmazza, pmeLyben rögzi-
téere kerÜl, hogy a kérelnez6 az Urkut-Zsófía-
puszta o?o/7. hrse.-u tngatLant vásárolJa Eeg.

F91e}6sl Dr.Henger István Jegyz6
}ia,tárí$9; L992. Jultus 15.

A lakástáBogatás1 el.6terJesztéssel kapcsolatbarl továbbl
képviselóí ászrevéteL, íl'l.gtve Javaalat nen volt így
a polgármester áttért a vegyc's Égyek alpont tárgyaLágára'
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r/ rskolai tornacsarnok beruházása'

FfaJf 3Esllt;. TáJókoztatJa a képvisel6teEtiiLetet, hogy a
6L/L992. /v.25./ okKto 9Z1 határozatban fogLalt fglha-
talaazás alapJán táJékozódott a tervez6 vállaLat feLöl,
és a nüEzakl vezet6ve1 egyiitt azt a megállapttást tudJák
tennÍ., hogy a tgrvez6 vállaLat n€B rendoLkezik negfEe].e16
referencÍ.a gunkávaL, és rgy árdenben nen lenne céIEzerü
velük szerz6dést kötni. Az elnult héten eredoényes tárgyaLás
lett foIytatva a képvise16testÍlLet1 tagok bevonáEávEl a

Sümeg azókl.leLy1 @LDBIJB€ Tervez6 Kft._V91, ataly kEdvez6
feltéteLek neLlett referenc1a nunkák benutatáeával €gyütt
vállalta a tervezégt.
A képvtselötestül'et az el6tErJeaztést elfogadta, és nyílt
egylrangu G*avazaEsal neghozta az alábbÍ határozatot.

7L/L992- lvÍ-23-f ÜkKt - sz- Lratározat:

A képvíEe].6testü1et .tektntEtte1 arre, hogy
a 6L/L992. /v.25./ t'kKt. sZ. hetározatban
rögzitett coLossEtfi Kft. n6B fel'el Heg az
önkorgánY7at, eLvárásainak, azért a sportcsarnok
tervezésí ngnkálataÍval' a GOLBBUBG Kft. sümeg

Tervező Vállalatot bízza Eeg.
A tervezési szarzídág aláirására a polgármEster
és a Jegyző Jogosult, ak1k kötelesek az engodé-
lyezési terv leadásí határideJét L992. Julíus
15.-vel negálLapitanl a tervezési díJ összegét,
padíg 8oo.ooo.-Ft-ban rögzitení, f lgyelernmel a
költségvetési rendeLet lde vonatkozó rendelkezésére.
Íe3.e19s: Pfaf f Zsolt po1gármester

Dr.Henger István Jegtz ő

Ha!áridő: L992. Junius28.

Az elhangzott napírendí ponttal kapcsolatban további észre-
vétel, Javaslat r,lem volt igy a testÍilet folytatta a Vegyes
Ügyek tárgyalását.
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Dr'5gltggl Jstyág: TáJékoztatJa a képviaelótestÍiLetet, hogy
tulajdonJogíLag rendezetlen helyzet ál'Lt eIő Zsófiapuszta
közv1lágitásának eIlátása tárgyában.
Ez abbóL adódott, hogy a tlunyadi MgTsz. tu1aJdonát képezte
ott a Lakótelep egy része, iLletve lstáLIók és egyéb 1é-
tesitnények. Az gtcák ás az egyéb közteriiletek önkoruány-
zati ttlLaJdonbar,r vannak, de a kózv1lágitás a terme16szövet*
kezet fizette, é9 oly an helyzet átlt elö, hogy a szövetkezet
nen fogJa flzetni a v1lIanyszámlát, de . ezzeL együtt' az a

ÉnÁsz a lakásokat í3 klkapcsolaá az energ1a szolgá}tatásbóI.
Az órrkormányzatí törvényben rögz1tésre került, l,togy a közeég
kötgLes a közví1á9itá8ró1 gondoskodnÍ, Ezért a tuLaJdonJogot
ez6n a téren rerldezni keLl. Kér1, hogy a képv1ee16testii1et
adJon feltratalmazást az energia eLlátás zgófíapuszta1 t.€B-
dezégónek lebonyolitására.

A képv1sel6teatÍi1et az e16terJesztóet elfogadta, és índokoltnak
tartJa,a közvtlágttás Jog1 helyzete Zsóf1apusztán rendez6djön
ée ny1Lt, egyhangg szavazáEaal meg}rozta az elábbi }latározatot.

72 'L99-' fYÍ.23. f lklit . sz. határozat z

A képviseLótestÜLet hozzáJárr'll ahhoz, bogy

az önkornányzatl'. návLeges vételárért naxígun
1o._Ft-ért átvegyen a usófípPgEztai közvilá-
g1tásx hálózatot.
A képvtse16testii1et felh'atalnaaza a poLgár-
mestert és a Jegyz6t, hogy az toÁsz, vala-
nLr,rt a Hunyad1 HgTsz. ílletékeseível Jog1lag
kössenek egyezsóget.

5ers}esi{'Dr.Flenger rEtván Jegyző
saJáridő: L992. Junius

A po1gárnEster tekÍntetteI arra, hogy e2 elbangzott naP1-
rendi pontokka1 kapcsolatban további. észrevétel, illetve
Javaslat nem volt erre való teklntettel a testíiLeti ülést
19^óra 4o perckor berekeeztette.

Dr. HenZsolt
rnester J


