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Pfaff Zso1t: Polgárrnester köszöntÍ a képviselőket 1 a nr€$-

hivottakat és a község 4 érdeiclődő ál1arapo1gárát.
Ii{egál}apitja, hogy az tilés határonatképes, míve1 a képvÍ-
se1őtestületí tagokból 9 jelen V&Ile

biegnyit ja az ü1ést, és ísnrertetÍ a napirendÍ pontokat &

nreghivó alapján.

i{apirendi pont-ok: l,/ L994. évi költségvetés megtárgyalása
31őadó l Pfaff ZsoJ-t pol5á::raester

2./ 1994. évÍ ívóvín és csatornadíj neg-
á11apitása.
;:]lóadó: Pfaff Zsolt polgármester

3.,/ Vetyes ügyek.

A hépviselőtestület a napirendi pontokat határozathazatal
nre}I'őzés ével eif ogarita.

1.,/l[apírendi pont : L994. évÍ kö}tségvetés megtá:'gya}ása

Pfaff Zsolt: Á ké1lviserőtestület tasjai meglcapták az L994.
évÍ lcö]tsé5vetósiinkről szóLó előterjesztést, aille}y tarta}-
nában rnegfelel a korábbí két testü]eti ülésen elfogadottaknerk.
Az elóterjesztés a ki5ltségvetésí törvén;rnek negfe}elően Iett
benyuj tva.
Az elői;erjesztés egy pontoj:. i;ér el a korábbiaktól . Az előző
test|iletí ü1ósen a vegyes ügyek iceretében tárgyaltul'' a SZQ'-

nrétteiep bövitésének Ü.gyét, Az érintett fa}v.lk po1gárnestereÍ
az ajkeli önkormányzat i:;épvise1őjéve1 negbeszé1ést tart ottak.
Á többi községben sen e6yszerü feladat előteremteni a bővitésre
szánt összeget. Az ez előze',;es nregállaljodás született' hogy a
trözségpk a kö1isógvetésükben külijnitsék e1 'C)z előzetesen ja-
vasolt összeg felét, .Lz ajica.i Ön|ronnányzat' 3 j1glyre is nyurjt
lre pé.I;yázatot. Lz ezeEbő1 esetleg befolyó osszeg/ek/ Ilziá-
roznák Tr.?s ra7 i<jeÍl VaJ,Í késöbbi lrözsé3i hozzájáru.lás rré:'téiiét.
Á höltségvetés eIői;erjesztésében ezéyt Sz€Te|"lel az áte,loti;
pénzeszközók előirányzat csoport bontásánál /+.5./4/ pont/
az erecietL 790 e Ft-cg hozzá3á'rulás fe]-e z 395 e rrt.
JavasoJ-ja en_nek elfo5;adását, hÍszen a lcözségneic a ilésöbbiekben
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is szli.t<sége Lesz a szenételhelyezésre,
szÍnien negolotini ezt a problérnát .

Ez hosszut*ívu Ineso1ctí-rst je}enten'e' és

feldolgozásábóL származő haszonbó} is

és n.'.ishol nerr tudjar ílyen

a későbiekben a szenót
ré s z eseo.hetnénlc .

Zsebeházy ilárolv: Sérelriiezí, hog:y a7, ajkaÍ Uirkormányzat az urkríti
0n iiornráayzai,ot nen kereste neg a bővitós tervezésetcor, hanen csali
rnár a berr'rházás kezrj.etekor, míntegy kész !:.el;;zet elé állitva az
önkornányzatot.

Fuilh Lásj:ló.: nen csa!í ezi aZ összeget soica]ljrl'l iranem a késöbbí
3 évben íizetenoő 3r5-3r5-2r5 nÍllÍó rit-os évi l'liadási, a^ni- rn'r5g

akicor is sok, itogyba az összberuházásncrk csa.k TraTii-os rész'éi
je}entí. iyz önicormányzat torneicsa:'nokot aki:r építerti, és rrrinden

más liiadá-q errnek }étrejöttét veszéiyezieti. i,Ten ért e6i'et a be-
rlrházásban va]ó részvét'el1e}.
A polgárrirester a kérc1ést szavazásra bocsátotta. a képvíselőtes-
triiet e kérc1ést megvj-tatta, és riuj-iir Lá.sztő javas1atával- egi;et-
értve, 8 i3en szayaz&ttal 1 tartózkoaás nellett /Tfaff Zsolt
po1gá:nrester,/, ellenszavazat nélkii]- neghozta a ltövetkező határo-
zatot :

L5h99!b /}T!?L/ -okkt. sz. határozat L
Urkút icözség Önkornriínyzatánalc i(épviseiőtestiilete egyet-
ért Ajka város konrrruná]-Ís hul}aiiéklerakójának bővitésévél
és rekonstrukcíójáva1 d'e az eIőzetes e1yeztetés hiánya'
vaIeilrint rnás, Í'ontos cél:'a elkötelezett költségvetőse
:rem ad. lehetőséget a község részv.{te1ér'e a beruházásban.
a képvíseIőtestiiret utasiija a je6yzőt, hogy Clöntéséről
tájékoztassa Ajka város Önkonaányzatát.
íe]s"lée: Vértes t'{iklós jegyző
}Iatárid.ő: L994. íebrulir 2E.

Pfq€ Zsoltl Javasolja' hog]/ az
összeg az önkörmányzat á}ta}ános
melynei< összege ezálte.l L.395 e

A képvÍselőtestÜ"let a javasletot
elfogadta.

eTőző d.öntés értelri:.ében íennrraradő
5azoaságÍ tartalékába kerüljön át'

.b't ieru.er
hai áro zathoz;rta1 rne il őz é sével
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A polgármester a n':ídcsitott rend'eleti;ervezetet szavazásra bo-
csátoita.
A képviseIőiestület 9 igen szavazattal, tartózL;otiás és ellen-
s%alazat né1kül, egyhangulag megalkotta a következő rendeletet:

L/L994. / IV}. / ÖJ!<t. sz. reltg,.eLet z

A lrépviselőtestület Urlrrít község L9Y4. évi költségvetését
a külön iven szerkesztett renoeiet értelnében elfogaoja.
A ren<leletet 15 napig a jegyző kihircietés céljából a
lolgá::nresteri Hivatal lrirdet őtábláj án kÍfüg5eszti.
Felelőrs-l Yért es llÍlclós
Ha&a{ídő,l L994. februál 25.

il'z első napírenoi pontta} Eapcso}atban további hozzászólás,
észrevétel nenr vo]-t, ezért a polgármester áttért a m;.sodÍk
napírendi pont ne5tárgya}ására.

?./]Tapjrendi pont l 1994. éví Ívóvíz és csatornaoij rnegállapÍtása.

Éfaé-Lzscrt i a képvÍselők nregkapták a Veszprénr líegyei Viz- és
Csatornanü vál]-alat e1őterjesztését, arnelyben i:, vÍzdi'jak kb.
36 fo-os ene-.!-ésát javilscl.jl':ic. .Lz e1őterjesztés b c-d' pontjábaa
szerep1ő kalkulált összegek rntnden településen c,zo.l:'osak.
Az &o pont tükrözi a te}epütésÍ sajátosságokat. Á Yízmü-vel és a
jliangáe KFT-vel történt egyeztetés során iciderü]t, hogy a
tervezetben szerep}ő 80 e r-re]- sz;emben a i'fangán Kf'i;. 15o e rf
vÍzet értélcesÍtett a Vízwj-nek. A VÍzmü ezekután Ís ferrrrtartotta
korábbí kalkulácíóját.
Javaslatoi<at kér a testületi tagoktól és 'q,arkas Józseftő1 a
I{angán Kft.',s.gyvezető Lgaz';atóiátőL,

Ónodv d'aff'ael: Ujsá.5ban lehet olvasnÍ, hogy országszerte
lépnek kÍ a községek a ifegyeí vizszolgáltató szeyvezeiekből.
Itt is ezt keilene tenní. Egy jrelyí csailat el tud.rrá }átni a
vizrendszey há"Iőze,t karbantariását' nem lérure raages lcigzálJ-ási
költsé8, nem jönnénelc kí négy llocsiva} e€y csőtörésh.ez.
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.iiutE-h ],rísz}ó: Javaso1ja, }rogy a fogyasziás tényIeges tavalyí
éví mértékét az önkoraniín;'za'{ kérje le a'{Lzrrtti-tő1, a kifÍzetett
és szánLtógépen nyi1vtíntartott lakosságÍ sz:ámlálion szereplő
fogyasztás nrértéke szerínto Bár a kozségbe nincs még niindenütt
vLzóra, kaphatnánk egy megfelelő közelÍtő adatot.

Farkas József :. BíztosÍt ja az cjnliornányzatot arró1, hogy a
Iűangán Kft. továbbra is fcl-yaraatosan tudja biztosita"nÍ a
vizet a község száilára.
Beszárnol a Vízinü-vel foIytatott sikerte1en peresi<edésről
a vLz áránalc rae5á119pÍtása nÍatt. A YLzznü nen bajlancló,
m.ég az önköltségi árai sen rtreged.ní a i'ian6án Kft-nek. tz
Ídeí évre LgFt/t-t fizet a Vízni.i. Szeri.nte ítt ]]'ea pontos a
Vízmü etőterjesztésében szereplő lralkuláqÍó' anre}yben ezt az
összeget 'kb. 2Ir4o!t/r-ben határozzák neg. Ez rrég a vizkész}et-
használatÍ dijat 1eézárnítva is több 2 Ft-aL as ereo.eti összegnél.

A kalkuláció töbl]i yészőhez nenr tua b"ozzá szólní, mÍrrel a !Lz-
mi.i sz,eryezetét nem isrnerí.

' Javasolja, hogs ha a Képvíselőtestü]-et elfogadja a vízoij
összegét, válliiljon át belőle a }aliosság }relyett va1a.n'ekl;ora

tészt.

Zsebetlázy l{ároly-l il[ivel az önkor"rrányzat szár:tára az e1őterjesz-
tésben szereplő mind. a liét lehet őség keqvezőtlen, ezért to-
vábbí egyeztetést jav9so} a vízraüve}, az ajániott árat nern

tart ja, elfogadhat ónak.

A po}gárnester a kérdést szavazásra bocsátotta.
A lcépvÍ.selőtestület 9 igen szavazattal , tartózkodás és ellen-
szavazai nélktil, eg;}iangúlag ne6;hozta a következő határozatot:

L6/L994. / tt. z:.'- / -ok4!*-sjb -I{atalozat-

Urkút község i{épvÍselőtestü}ete a Veszprém ir{egyeÍ

Víz-rés Csatornanrü Válla]-at I99+. é'ÍÍe javasci_t
viz-l BZennyvizelvezetés'í és tisztításí oiját nert

fcgaoja e1 és további egyeztetést jr:.vasol"
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Zsolt i:olgárnrest er

03.3L.

Az e1hangzott napirendÍ pont$oz továbbÍ képviselőí hozzá.-
szólás, észrevétel nen vo]-t ezért a .oolgárraester áttért a
vegJies ü.gyek tárgyalására.

3. Ye&v-e:F jisyeE

a._ BelfegoT Bt. bérleti-diié.
Karísztlí József: fsmerteti a Belfegor Bt. kére]-mét, amelyben
a bér1etÍ dij korábbi összegének vÍsszaállítását kérte.
rndokláskéni elmoncija, hogy. szerintiik a szenzőqésben a bérletÍ
dÍj 5 évre van ríegharé-,'rozva. Indoi<olailannak tartja, hogy őlt
méE csak 3 hónapja fizetnek bérletÍ d.ijat és náris elneI az
önkormányzat. A Be'rf egor tst-nelc e}őre nem számitott kíadásaí
ís vo}ialk a f'r-ités :ir_i.att. A szerzőoóskötéskor elhangzott eEy
olyan ígéret , hogy az Íslcolai sportcsarnok megépÍtésekor
megoldódik a liiangárr étteren fütése ís, és ezt a tava1;lí évre
igérték. Ez nem valósult fiegr és a fütés ren6eteg többlet,
nen tervezett kiadást jelentett.

Pfaff. &s:ql_L: Elnroiroja, hogy a szerződés tényleg nem pontosan v
van megfo5al.rnazva, nem egyértelmü, vitára adb.atna okot.
Kíeme}i azt is, hogy a tselíe8or Bt. látja e1 a községi:en az
iskolai és l<özéticeztetést.

I'uítE.ráez.Ló_:Á szerzőoés isnreretében az a vé]-eménye, hogy
ál].itsuk vÍssza az eredetÍ bér1eti ciijat. Á Be}fe6or Bt.
ez étkezési nyersanyagiiöltség íebruárÍ emelésekor sem
számo]t a bérletí qij ene}ésével' és isy ujra kéne tárgyal-
irunk azt ís.
A i<érdést a polgárnester szavazásra bocsátotta.
A képviselőtestíilet 9 igen szavazattal , tartózkodás és ellen-
szavazet nélkü} nreghozta a következő határozatatl
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L7 h994. /II.2I. / aRKt . sz. határozat
A képvÍse1őtest|ilet a Beifegor Bt
kéreIraérr.ek helyt aqva a 3t. á1tal
ftzet'endő térÍtésÍ dÍjat február 01-
től a korábbi összegben, évÍ 40.000
I't_ban azaz Il e6yvenezer forÍntban
á}lap'Ítja n'e5o

_l-e}elős : Vértes iiiÍklós je3;7ző

*-á"*ő : L994. a2. 2E.

b. Tornacsar'nok-égtJés
PfafÍ' Zsolt: Összefoglalva az utóbbí ídőben az üggyel kapcso-
latban történteket elmond'ja, hogy továbbí }épések történtek
a hitelfe}vétellel kapcso1atban. i+z 0'IP nem vállaIja a bank-
garancía kíaoását az osztrák fé1]_e1 kötendő hite}szerződésben,
mÍvel az neni t artalmazza az árfo]_yanváLtozásbó} eredő veszte-
séE keze}ését.
Lz OTP átta1 10 évre aján}ott 35 mÍ}1ió íl-os hj.telcsoinag nem
volt elfogadhatő az önkonruínyzatnak. Az OTP most egy 5 éves
Iejáratu évi 24 %-os kar:ratozásu 20 nrillió Fiios hÍtelt ajánlott.
Lz ajé.nlatró1 a I{épviselőiestijlet több tasjáva1 eg;lütt fo1y-
tattuk a megbeszé1éseket az OTP Ájlcai Fíólcjának vezetőjével.
Isy a saját 18 nrÍllió tt-al egytitt rendelliezésünkre ál]_na
Jö n]-Jl]-o !f .

Zsebelrázy iiáro}v: i'iini a
vise]ő elraondja' hogy an
clásá'ttiJ., ez|r'; p::óbá}i;uk

tárgyalásokban résztvevő e5yik kép-
OTP elzárkózott a bankgarancia icía-
meg végül a ve1ü-k val-ó egyeztetést.

6zücs Gábor: A Dolorait l(ft. ügyvezető igazgatója a T,épték
I(Ísszövetkeaet képvisel etében elnond.ja', hog;r aZ asztrák' fé1
biztosan nen vá13-a1j a át, az árfo}yamváLt'ozás . kocliázatát.
}tz osztrák cégrrek nen létérdeke ez az uzLei.

Pf+ff Lso1ti Iiérd'ezÍ sziics Gábortól, hogy a Lépi;élc i(Ísszövet-
Lrezet közremüköoésérrek fe]_iétele-e €LZ, ]roüy a Lé.tesitrcény net-
valósÍt ásához osztrá.k híteIt lrasználjunk Í'e1?
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Szücs GáboL: A Lépték i{isszövetkezetnek rnÍndegy' hogy mílyen
pénziigyí forrásból valósul meg a beruházás. .Lz osztrák szer-
L<ezet beszerzése is füg5etlen a hítelszerz6déstő1.
Fe1hívja a képvíselők fígyeInrét arra' hogy az áLl"arni céltáno5atás
felhasználása szenpontjából sürget az ídő.

Zsebeházy Károly: Javasolja, hogy a testü1et na nrÍnclenképpen
hozzon döntést. A pénz a csar.nokra e1ég lerure, ha még a költ-
ségek csökkentéséről tárgyalnánk a l{ísszövetkezette1, a lli-
szo1gá1ó létesÍtményeknél pedíg Í'okozottan fe1 lehetne hasz-
nálni saját erőt.

Dócav L{q..:ij-arrna: Elrnondja, hogy neki n€i.{iyon tetszett a tit-
vázsonyÍ rrregoldás. Abban a csarnokban be.n"ne volt rnÍnden.
Tart attól, hogy félmegoldás születne, hogyha csak a. CSaT-
nokot tartanánlc szem előtt. A tótvázsorryi sportcsarnok nern csak
szép volt, hanem a környezetbe is jobban íl]-ett hagyományos
mego1dásaíval, és a költségvetést ís figyele:nbe véve érde-
nesebb }enne nekij_ni< is hasonlót icészitenÍ. irelvetL azt Ís,
hogy a csarnolcot nen' csak rnegépítení kel 1, üe fenn is ke}]-

tud.ni.tartani, a tóivázsorrgi csarnok haví fütése 3o0.000 irü_ba

keriil.

Zsebeházrl Károly_: ]{en ér't egyet az előző feIszólalóval. Á
tótvázsonyi csarnok jóval i<isejrb az á1talunk tervezettnél.
Arrrralc a kivíte]-ezése során a kivÍtelező o1;v6.p helyzetben vo1t,
hogy önkö1tsé6i áron válle.lta a murrkát.

Szücs Gábpr:. Koni';réi; javas1atokat tesz a kö1tségcstjkicentésre.
;jzerinte az a1jzatbetonozást lrevésbé jó nrÍnősógü beton
felhaszná1ásával is nreg lehetne csináIní és ezen kivül Ís
lát móg lehetősé6et a költségcsöirirentésre.

A polgármester a kérc].ést szayazásra bocsátotta. A kópviselő-
testület 9 ígen szevazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül neghozta a köve'i;kező határozatot:
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Urktrt község képviselőtestülete a lépték
Kisszövetkezet 1993. t{áj us'22-őn }ielt
ajánlatában szerepIő néretü és szerkezetü
iskolaÍ tornacsarnok fe1épitését hatáTozza"
el. Döntéséneir megfe!.elően megbizza a pol-
gá::rrestert a tornacsarno]< megvalósításának megren-
ceiésével.
pelg}őgj Pfaff Zsolt polgárnrester
Határidő: L994. feo_r'uár 28.

szjics Ge'b-oi.: ir{Íntho6y eddÍg is részt veit a tornacsarnok
megva1ósításáirak e1őkészí"césében, Íe1ajánlja cége közre-
nüköctését a beruházás boiryolitásában és ratiszakí elienőrzé-
sének eIvégzésében.
Á képvíselőtestrj-let a javaslatot nregvitatta és Szücs Gáboreddig végzett rnunkáját elÍsnrerve 9 ígen szavazaütal, tartózlco-
dás és e1lenszavazat né1kü]- egyhangu}ag meghozta a köveikező
h'atározatot:

t
Urkut község }{épvíseiőtestülete az iskolai
az ísko1aí tornacsarnok nregva}ósitásának lebo-
nyolitásával és miiszaki ellenórzéséirek elvég-
zéséveL *egbizza a szombathelyi Dolomit i(ft..t.
A negbízásí dij az összberÚrázás értékének lr5vo-a
ame}y a Dolomít iift. összes icö}tségét tartalrra%Z,,o
A kéirvise].őtestület utrisÍtja a jegyzőt, hogy
készitse el a megbizói szerződ.ést, amelyet
az önkorrnányzat részérőI Pfaff Zsolt Polgár-
mester, a Dolonit Kft részérő| Szücs Gábor
ügyvezet ő Lgaz3r:"tó írnak a].á.
f'e}-e.1risé Yéytes ]lÍiklós j e6y ző

Pfaff Zsclt polgá:=reste::
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c./ IskolaFzék tagjaÍnaE mesbizása.

Pfaf f ZFglt: Tájékoztai;ja a KépvÍselőtestiiletet,hogy az is-
kolaszéket felállító bízottság után magába az ískoIaszékbe
is ke11 választani 3 képvise1őt az önkormányzat yészéyőL.
A képviselőnek nem muszáj képviselőtestületí tagnak lennie.
Javasolja, hogy az önkormányzat oIyanokat válapszon, akÍ_
nek van rálátásuk az isko]_a ü-gyeiTe. Javasla'r;ot kér a tes-
tü]-eti iagokióI.
. -? 2Á Képvise1őtestülei; a jelöJ-tei< közül döntve 7 igen sza-
vazattal , kéi iartózkodás rnellett /Zsebeházy l{4rolyo Pfaf f
ZsoLt/ o eIlenszavazat nélkü} meghozta a következő határoza-
tot:

2o/L994. /f,T.zJ-. / öt<rt . SZ. határozat:
.-a,A Iiépvise]_őtestület a IÍauser Lajos .Altalános

Islcolában felá}lÍtandó isko1aszéi<be a követ-
kező személyeket bLzza meg képvÍseleiével.

Kovács Liihály plébános
-,Szücs Pé',;er

Zsebeházy Károly
Fe]-e]-ős: PÍaff Zsolt polgá.rmester
}íaiárid ő: L994. f ebruár 28.

d./ Sport g. szennyvize]_ve3etése.

!!q{r Zqo$r A Képvíselőtestület korábbí döntéséneli megfeJelően
ajánlatokai kértünk tervezővállalatoktól. Ké'u értékeIhetó ajánlat
éykezet,i, amelyek csak árukban térnek e]- egymásióI. A Bést Kft.
160. -Tt+Í,'fa/m, a VenturÍ Kít. 14o. -yt+Á'ta/m áron válIalja a

tervezést.

IuÍth trász1ó: Javaso1ja o bogy magára a Spori uicára rende1jük
meg a tervezési.

Á KépvÍse]-őtestület a kérdést megvitatta és 9 igen sza\azat'i;a1,
'caytózkodás és ellenszavazat nélkü1 egyhangulag meghozta a

következő határ ozatoi z
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Urkut község KépvÍse1őtestlilete megbízza
a VenturÍ Kft.-i a Sport utca szennyvi.z_
csatornájának nregtervezéséve1 14o. -l't+Áfa/m
áron.
Fe1elős: Pfaff Zsolt polgármester
E3!áEg-g.j_ L994. március 07.

"./

Pfaff Zso1t: A kópv1se1ők megkapták a háron lcéreImeto javaso}ja,
ho8y a korábbíakhoz hasonIóan vásárlásró] lévén szó 1o0 e 1oo e Ft-ta1 támogassa az önkornányzai a kérelmezőket.
Á képvise1őtestület a kérebneket megviiatta, és
tartózlcodás és el1enszavazat néIkül, egyhangulag
kező határozatokat:

Á KépvÍse1őtestület Klein Áitila és i.,Ieje
Urkut, Jókaí 6. sz. alatti lakósok részére
100"00o.-Ft, azaz Egyszázezer forint kamat
és költségmenlres visszatéritendő támogatás
folyósítását enged éLyezí abbó1 a célbó1,
ho8y a kérelnrezők 4L2/2L. hrsz.-u ingai;lani
neg tudják vásárolni.
Á kérelrrezők a heJ-yi támoga'bást 10 óv alatt,
egyenl ő yészletekben'cartoznak megfizeini.
e}elősi Véries lriik1ós jegyző

i{aiáridő: L994. március 07.

Á l(épvise1őtestület Kappel János és Tolonics
Ánna Urkut, Béke U. B. szám alattÍ Iakósok
részéye 1Oo.ooo._Fto azaz Egyszázezel forint
kamat és költségnien'ües visszatéritendő támo-
gatás folyősítását enged éIyezi abbó1 a cé1bó1,

? Ígen szavazatta1,
megh ozta a követ-
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ho€y a lqéreInezők a 479.-a ingatIant meg

tudják vásárolní.
A kérelmezők a }:eIyi támogatást
egyenlő részletekben tari oznak

A kérelmezők a szüksé8es okiraiokat beesatoltáko
a testüIet részükre tárnogatási; állapitson meg.

A képvÍselőtestü}et a kérelneket megvíiatta és 9
tariózkodás és ellenszayazat nélkiil, egyhanguIag
határ ozatokat:

10 év alatt,
megf Ízetn j-.

Iblelős: Véri;es ]'Jiklós iegyző
Iíatáridő: 1994. márcíus 07.

24/1994. /]'tr.zL./ Öt<t<t. SZ. hatáyozatz

Á Képvise1őtestület; Csajági LászLó és i{eje
Urkut' Rákőczí U. 34. SZ. alatti lakósoii ré-
szére 1o0.ooo.-Ft, azaz EgyszázezeT forint

kemai és köliségmentes vísszatérítendő tánro_
gatás folyósii;ását engedélyezí abbó1 a cél-
ból' hogy a kérelnrezőic a 412/2. hrsz._u in-
gatlani meg 'iud ják vásáro]ni.
A kérelmezők a helyi támogai;ást 10 év alatt,
egyenlő részletekben iartoznak megfizetnÍ.
Fe}elős: Vértes iÍikIós legyző
Hatá:idő: L994. márcíus 07.

f . / Kame ttámqga$á si_ kérelme&..

Pfaff Zsolt: tájékoz",,atja a Képvíse1ői;esiÍjletet, hogy az alábbí
szeméIyek nregalapozott kérelmei ierjesztettek elő kamattámogatás
folyósitása íránt, mive1 a nregemelt kamatozásu pénzíntézetí köI-
csönt fizeiik.

és lcério hogy

ígen sze\lazattal'
meghozta az alábbÍ
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25/L994. /T.Í.2l-./ ot<rt. SZ. hatátozatz

Á Képvise1őtestület IIeiter Vence]- és Felesége
Teiermayer Helga Urkut, Iliester ü. 24. SZ. alatti
Iakósok részéye 1994. március 01.-tő1 L99+. de-
cember 3I.-Íg havonta 5o0.-trt kamattámogatást
foIyósii pénzintézeten keresziíil.
A kanat'i;ámogatás összegét a PolgármesterÍ ilÍvata]-
közveilenül a híteIt folyósiió pénzíntézetnek
KUJdL meg.
gJ-e]-ős: Vértes I'{Íklós jegyző

'{"tá+d 
ő' irg9+. f ebruár 28.

26/!994. /I].2l-./ oVKi. sz.. L'l?tározat:

A Képvise1őtestület Tróbert rldÍkó Ur[<ut,
ivlájus 1. tér !2. sz. alatti lakós részére
1994. március 01.-tő1 L994. decernber 31.-ig
havonta 2.ooo. -Ft kanatl;ámogatást folyósit
pénzint ézeten kere szt ü]_ .

Á kamattámogatás összegét a Polgármesteri Iíi-
vata1 közvetlenü1 a hite]i f olyósÍtó 'pénzínié-
zetne!c küldi meg.

Fele1ős: Véri;es I'{iklós jegyző
}íaiárÍd ő: L994. február 28.

?1JL994 . /IÍ.zL . / otcl;t . SZ. ha táj. ozat :

Á i{épvise1őtesiülei GubÍcza János és Felesége
Urkut, I'{ester U. 2. szám alatti lakősok rószére
L994. március 01._tő1 1994. december 31.-ig
havonia 2.0oo. -Fi kanatiámoga'cást f olyósit
pénzint ézeien keresztü1.
A kamattámogatás összegét a PolgárnresterÍ Hi-
vata1 közvetlenü1 a hÍtelt folyósÍtó pénzinté-
zetne}r küldÍ raeg.

{9-1-e-!ős l Vértes 1''{ikIós jegyző
Határidő: L994. február 28.
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A Képvíse1őtestület Veisz Á::ta1 és }trejeUrkut' I,',Iájus 1. tér 5. szám alatti 1akósokyészére 1994. márcÍus ol-tő1 L994. december
31.-ig havonta 1.5Oo._Ft kamattámogatást
folyósit pénzintézeten keresztüI.
Á kamattámogatás összegét a Polgármesierí
I{ivata]- közvetIeniil a hÍte1t folyósitó
pénzíniézetnek küIdi meg.
Ielelős: Vértes jrIiklós jegyző
Határidő: L994. február 28.

g./

Pfaff Zsolt: rsmertetÍ a KépvÍselótestüIette]- az egyiittrnüködésimegállapodás tervezetei.
A KépvÍse1őtestüIet a tervezetben nregfogalmazott cé1okka1 egyetér-tett és 9 igen szavazatial , tartőzkodás és eIIenszavazat né1kü',egyhanguIag meghozta a icövetkez ő határozatot.

Urkut község ?i{pvÍse1őtestüIete ez egész_
ségügyi és szociá].is e11átás terü].etén tör-ténő kistérségí egyiittmüködéssel egyetért,
és kínyilvánÍtja csatla kozási. szándékát.
lliegbjzza a poIgármestert, hogy döntésének
megfelelően a megál}apodást Írja a1á.
Felelős: PÍaff Zso1t polgármester
tIatárÍ9 ő: I9g4. márcÍus 7.

h./ ísa..

Pfaff Zsolt: ÍsmertetÍ a helyi WugdÍjaslilub kérelmét, melybenaZ önkormányzattól 10.ooo. -Ft támogatást kérnek.



-r,.

15

Zsebeházy 5áro!r': l'agáva1 a támogatássa' egyetért, de mÍve1 aKlub tavaly év végén kapott támogatást, most csak 5.ooo.-Ft-otjavasol.

Á Képvíselőtestület a kérdést megvitai;ta és Zsebeházy 
'{árolyjavaslatával egyer,'értve 9 igen szavazatta1, tartózkodás éselIenszavazat néIkiil, egyhangulag megh ozta a következ ő hatá-Tozatot:

'Ir
: r\

A Képvise1őtes'uiilet a községben müködő
]WugdijasKlub támogatására 5.oo0. -3,t-oto
azaz otezey forintot bÍztosit.
ÜtasÍtja e Jegyzőt, hog3' a K}ub részére
a támogatást folyósÍtsa.
Fe1elős: Vértes l,.{Íklós jegyző
i{atárÍd ő: L994. nárcíus 07 .

í./ Dukán József kéreln:e.

Dukán József: E1mondjao hogy rendelkezik vídeokanrerával, ésvannak felvételeÍ a község e'mu't éveíből, községi eseményekről.Szeretne hetí egy alka1omma1 a községí kábe'tóvé rend sze. csa-tornáját felhasználva egy óraÍ müsort bíztositanÍ a Íalu számáya.Á i;evékenységét később bővitení is szeretné, ríportokka1, ismertemberek nreghivásáva}. Ehhez kérí a testület támogatását, ho8yenged éLyezze e csatolna használatát.
Á KcjpvÍse1őtesi;ület a kérelemme1 e8yetértett és g Ígen szavazat-i;al, taytőzkodás és el]-enszavazat nélkül, egyhangulag megh ozia aköve tkező hat,ározatoi z

'ir KépvÍselőtestüIet Dukán József válla Lkoző
rendelkezésére bocsátja heti egy napon
szerdán - délután a lcözségí kábeltévé rend_
szer helyí müsorokra fenntar.tott csatorná ját.
Utasitja a jegyzőt, hogy j]ukán Józset részéte
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a feItételeket
Felelős: Vértes
HatárÍdő: 1994.

j./ Challenge Da.v.

li i'

r- . 'Yértes lriÍlclós
.,,
Jegyzo

biztosÍtsa.
I',,1íkIós jegyző
március 02.

Pfaff Zso1t: Tsmerteti Takács lrlríndorné javas1a tát, hogy aközség jelentke zzen az idén ís megrendezésre kerü]. ő Cba1lengeDay /Ntnivás jrTapja,/ rend ezvényre.
A K$pvÍselótestíilet a község mínél iöbb 

'akósának 
egészségesaegmozgatásának céIjáVal e8yetérive 9:gen sza\Iazattát , tartóz-kodás és e'Ienszavazat néIkül egyhangu'ag megh ozta a következőhatáyozatot:

Urkut község ]{épvíselőtestüIete benevezi
községéi a ]íihivás i{apja rendezvényeire.
Utasitja a polgármestert, ho8y a jeIentke zés*lapot kÍildje el.
Az esemény f őszeryezőjének Takács }tr:índornét
nevezi kí.
}'ele1ós: Pfaff Zsolt poIgármester
Haiár.id ő: I99+. f ebruál 28.

Az elhai:gzott napirendi pontokka1 kapcsolatban iovábbÍ kép_víselői észrevéielo inditvány nem uoit, igy a polgárnresteraz ülést 2l óra 45 perckor berekesztette.
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