
I(özsó6i 0nkormrínyzat KépvÍse1őtegtülete
8409 lIrkut, Rákóczi ll. 45. te]..:3.
Szám l I8-I5/L995.

JEGYzŐxo''ryv

KésziíIi : Urkut Község ö'::kgrrnányzaia Képviselőtesttíletónek
1995. augusztus ZL-én negtartgti rendes Lilésóről.

Az ülés bglys}: Községbáza tauácskozó terem.

Je1elr vjann&k: Pfaff Zsg1t polgármester,
Brenn János,
Freund Ár:ial ,

Gerecs },'1íhály 
'

-t2aÁIe]_n ZoJf anne 
'Rieger 'Iibor,

Tenkné T,ipp Éve képviselők.

távol maradtakj Dr.Dóczy it{arÍenn, Gubícza i{ándgr és licgauer
NÉínd orné képvíselők.

Tanácskozást jogFa} részt vett: Vértes iríikIós ieeyző

PÍaff Zeo1t: Pcllgármester köszönti a képvise1őket, és meg-
állapitja' hegy az ii1és batározatképes, rnive3. a képviselő-
testületí tagokból 7 jelen V&Il.
Iviegnyíi;ja az iilést, és Ísmerteti a napÍrenilÍ pontokat a meg-
hivő alapján.

@ 1./ Az önkormá:ryzat Szervezeií és lúüködéeÍ
Szabályzatának elf ogadása.

2./ Az 1995. évi költsógvetée I. félévi
végreba j tásának megtárgyalása.

3./ \r"gyes ügyek.
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Á napírendí pontokat a KépvÍselőtestiilet határgzatbozgtal
nre}lőzégével eIf ogadta.

1./ I{apÍrend1 pontz Az önkornrányzat SzervezetÍ és lr1üködési
SzabáIyza trí:ra k elf ogaclása .

PfgÍf Zso].t: Íájékeztatja a KépvÍselőtestij1etet, bogy az
örv. 18.$./L/ bek.-e a].apjrín elkészült az önkormiínyzat
Szervezetí és ldÍiködési Szabáj-yzata.
A szabályaat elkészÍtése némÍ késedelmet szenvedett.
Áz elkégzii1t szabáIyzat azonban átesett az e1őzetes noraa-
kontrol].on, anelyrő1 kérÍ, bogy Vértes }'{ikIős tájékeztassa
a Képvise J-6tegtíiIete t.

Yértgs MÍklós.l Rövíden isner'!;eti a nermakontroll során
törtéaő váLtezáeokat az SZ}.{SZ_ber:, anelyek aera je3.entősekr
az elkészÍtett ée kikiildött változathoz képest. Á képvíse-
Lők részérő1 érdennÍ javasl-at nen érkezett, ezek után java-
solja az sztilsz elíegadását.
A képviselők tészéyőI bezzászólás nem hangzett 61, ezéyt
a pelgrírraester a nap1:lendi pontot rendeIetaIkotásla bocsá-
totta.
Á KépvíselőtestüIet 7 ígen szavazattal, taytőzkedás és elIen-
szavazat nélkiil, egybangulag nregalkotta a következí rendeletet;

5' 1995./VIII.21./ ökKt.-s3' rendelet l

Urkut i(özség önkorreányzata Szervezetí és
},{üködési SzabáIyza táról
Ez a rendelet jelen jkv. e1vá]'asztbatat}an
lészét képezí.
Fe]-el6s-: Pfaff Zso].t polgárnester

Yértes I'{j.k1ós Je4vző
Hatrírid6: folyaraatos

Lz eJ.hangzott napilendi pontboz kapesolódóan más nera bangzott
81, ezéyt a polEr{rnester áttélt a 2./ napílendi pont trírgyalására.
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2./ $apirgndí pontl Az 1995. évÍ költségvetés I. féIévÍ

végreba j tágának nnegtárgyalása .

Előadó: PfaÍf Zeclt poJ.gárneeter

Pfaff Zso].t.: Á képvieeIők megkapták az 1995. I. félévi
köJ.tségvetés végrehajtásríxól szóLő beszáBo]-ót.
A.z Írásgs eJ.őterJesztésből kiemeli, bogy az I. féléví
gazdálkodásb Jelentősen beÍolyáso].ta a tErnaesarnok beru-
házás. Lz I. fé1éví gazdákodás a tervezettnek megÍe3_eően
alakult, b*ír a beszáraolóban még nena jelentkeznek a nájus-
ban elfogadott költségcsökkentő progran hatásai.
A'z elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban továbbÍ kép-
viselőí észrevéte1, tlozzászőlás nea vglt, ezért a polgár-
rnegter a napirendí pontot renale].etalkotásla boceátotta.

Á Képvíselőteetület 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellengzavazat né].kiil, egybangulag raegalkotta a következő
rendeletet:

6/L995. /VÍTI.IL./ orxt. 3?. rendelet:

Lz {inkormifuyzat ].995. I. fé1évi köItség-
vetésének végreha j tásáról.
A kiilön iven szeykesztett rendeIet a
jkv. elválaszthatatlan yésaét képezi.
Fe1elős: ?faf f Zso]-t polg;írrrester

Vértes l*Iiklós jegvző
ggÍéLí-d ő'- f o lyama t o s

Az elbangzott napirend1 pontboz kapcsolódőan raás nem bang-
zott €1, ezért a po]gárnester áttért a J./ napirendi pbnt
targya1ágála '

3./ Napírendi pslnt: Vegyes tigyek.

a.,/ OvodaÍ téritési dijak.
Pfaff Zso]-t-i- Ismer_';eti az urkutÍ Napközi Ottbonos Ovoda

OI-tő1 az étkezésÍkérelraét, ane3-yben kérÍk]-995. szeptember
rlorma 80.-Ft-ra emelését.
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A kérelmet a ny{;}lganylrgkö1tségek emelése indokolja.
Javasolja az önkorrnányzati hazzájárulás raértékének válto-
zatlanul bagyása nellett a kére].era jóváhagvását.

A KépvíselőtestÍ'ilet a javaslatot megvitatr,'a, és 7 Í6en
szagaaatta1, tartózkodás ée ellenszavazat nélkül rnegel-.
kotta a következő rendeletet:

7 /L995. /1ÍÍÍT.2l-. / otclit. SZ. rendelet:
Áz ÜrkutÍ Napközi Ottbonoe ovodában f,íze-
tendő téritésí dijakrdl.
Á ktilön Íven szerkesztett rendeIet a jkv.
elválaszthatatlan régét képezi'
trbtelős: Pfaf f Zso1t polgrírmestel

Vértee &lik1ós je&yző
Hatiíridő: Iggl-;" . szeptenber 01.

b./ Kulturálís pá$ázat.

Pfaff Zsg}t: Isríerteti a tblqvédi és KulturálÍs Egyesii}et
kére].mét, ane1yben az L995. szeptember L-2-3-aÍ1 nregrendezendő
Urkuti l{apok rendezvényeÍnek 1ebouyoJ.itás;áre. 3o.oo0. -Ft-ot
kérnek. Á tánogatásra Veszprém Megye Kulturájáért Alapitvr*ry
páIyázatának benyujtásáboz van sziikség.
Javasolja a rendezvény színvona1as rendezése érdekében a tá-
mogatás megadását.
Á Képvise]-őtestület 7 igen szavazattal, taltózkodás és ellen-
szavazat né].külo egyhangulag rneghozta a következő batározatotz

67/L995. /.f-Í]'I.lL./ örxt. SZ. határozatz
Urkut Község d'nkornrínyzatií:oak KépvÍse1ótes-
tülete az urkuti trbIuvédő és Kulturális Egye-
süIet yészéye az L995. szeptember 1-2-3-án
megrendezendő Ürkuti sapok rendezvényeinek
]-eborivolÍtásara a költségvetésben az erre a

célra e1küIönített összegből 30.00o.-Ft-ot,
azaz Harmíncezel forintot bÍztosit.
Felelős: Pfaff Zsolt polgrírmester
Ealelidői L995. augusztus 3L.
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c./ ffiolgálatí lakások kÍuta].ása.

Pfaff Zeo1.t: fájékoztatja a KépvÍselőtestületet, hogy Sze-
keres T'ászlóné e1költözőtt az önkornányzattóL bére}t szol-
gá1ati Lakásból. EzzeL kapcso3-atban több kérelem is érke-
zett az önkolnányzathoz. Ismertetí a kérelmeket. A képvi-
selőtestü]-et a kérelnreket raegvÍtatta és T ígen szava'zatteJ.,
taltőzkodás és e].1enszavazat nélkiill egybangu]-ag nregb ozta
a következő határozatokat:

6?/L995. /VTII.Z!. / lkÁt . Ez. bató{}zat z

Urkut község Önkorro;ínyzati{nak Képvise1őtes-
tülete az Urkut, Bákóczi u. +3. vZe alatt
található 92 n2 a1apteri.i].etü összkonfortos
szolgálatÍ lakást 1995. szeptember 01-tő]_
IEÜi Zg'Ltóa és felesége részéle kíutaIja.
Á lakás bérleti dija z 22.-Tt/mZlhó.
A részletes fe}té'l;e].eket tartalnazó bérletL
szerződést 8 .jegyző,3ószj.tí e]-.

3e}qtős: Pfaff Zeelt po3-grírnester
Vé:rtes I'jlíklós iegyzí

I1atáridí: L995. szepten*bgr oI.

69 /1995. N].TT.?L. / ouxt C 3Z. határoaat:

Urkut kozség onkornányzatáaak Képvise].őtes-
tíilete az Urkut' BákÓczí u. 42. sz. alatt
található Bo m2 alapterületti ösgzkemfortos
szolgátati lakást 1995. szeptenrbel ol-től
Cserbalmi jlr1Ea és é].ettársa részére kiutalja.
A lakág bérleti d1ja l Z?.-ffi/mztho.
A !észIetes fe}téte].eket tartaInaző bér1etÍ
szelzild'ést a ie1yző készitÍ el.
trblelóg: PfaÍf Zsolt poLgárrnester

Vértes Miklós jegyző

Eatgrrid6: J.995. szePtember 01'
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7C/L995. /uT,Tf .ZL./ öl';it. SZ. határozat:

Ürkut község önkermángzatiínak lIépviselőteg-
ti'ilete Bárányos T'őszJóné ijrlcut, Erdő u. I9.sa,
a]-atti lakós a szolgálati lakás kÍutalása
Írrínti kérelnét e_l u t a s Í 3 j a.
A batr{c ozat eller: törvénysértésre való bívat-
kozássa1 a kéahezvételtő1 szrímÍtott 15 napon
betü1 az Ajkai Vrírosi Bir,íságnál 3 példrínyban
benvujtandó keresettel lehet élnÍ.

IE-doEo1ás
Bárányos !ászlóné kérelraet nyujtott be szol-
gálati lakás kiutalása j.yánt. A kérelen feltil-
vÍzsgáJ-ata során megállapitást nyert, bggv a

kéreIaező édesanyjaíJál 1akik Ürkuton.
Igy a munkábajrírás feliételei adottak szdmára.
Fe].elős: Pfaf f Zsglt poj-gá-rrEester

Vértes lllik].ós iegyző
Eat-rírÍ4ő-: L995. szeptember 01.

d./ ÍerületbérletÍ tigyek.

?faff Zsg-lt: Tsmerieti Vértesi K&oIyné kéreIreét, amelyben
az általa bérelt földterület megvásiírlását kérí az önkorr,rány-
zattól. },{ível a terület az önkormárryzat forga3.onrképtelen
törzsvagyonáboz tartozík, javasolja annak elutasÍtását.
Á KépvÍselőtestület a javaslatta1 egyetértett, és 7 igen -sza-
vazattal, tartőzkodás és ellenszavazat néIkü1o egyhangu3-ag

nrregb ozta a következő betríxozatot l

7L/L995. /yT.T'T .2!./ ot<xt. 8Z. batá:rozatz

Urkut község cinkormányzatának Képviselőtes-
tülete Vértesí i{ároll'né Urkut, Csokon Í [l-
L2. S?,o alattí lakós terüIetvásrír1ásÍ ké-
lelmét e ]. u j a s i tj a. nlÍvel a kért te-
riílet az önkrományzat forgalomképteJ'en
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törzsvagyonáboz
rc.lelős l Vértes
HatrírÍdő: 1995.

tertozÍk.
--- | - , . ni,t].tilos J eEyzo
szeptenber 01.

PfaÍf-Zsolt: Képviselői felvetésre tájékoztatja a Képviselő-
testüIetet' bogy }Iovákné Kíss Barbara, Ürkut, Rálróczí Ll. 33.sz.
a1attÍ lakós az "áL*ala müködtetett ''Kószatt papirbo}t telülete
ut:ín nem fízet bérletí dijat, nivel az el6ző l(épvíse1őtestii].et
azt nein állapÍtott neg.
Á l(épvíselőtestület a kérdést megvÍtatta, és 7 igen szavazettal_'
tartózkodás és eJ.lenszavezat nélkül, egyhan$ulag megboz'ba a kö_

vetkező batátozatotl

Ürkut község Omkorraányzatáirak KépvÍ-selő-
testiilete }ÍováFrré Kiss Barbara U-rkirt'
Rákóczi ü. 33" s.Z- a]-atti lakós áttat bé-
relt teriilet bér]-eti diját L995-szeptem-
ber 01-t61 Boo.-Ft+áfa, azaz Nvo1cszáz
forÍnt + áÍa összegber: határozza neg ha-
vonta.
Á részletes feltételelret tartalnazó bér-
leti szeyződés':j a iegyző készíti eI.
Felelős: Vértes líiklós jegyző
HateírÍ9ő: 1995. szeptenber 01.

e./ Yillamosközroiivek priva'bí záeíőja.

Pfaff Zsoljo: A képvise3-ők negteapták Dl.Sua:hman [arrás privati-
záciős tiírca né].kii1i míníszter ]-evelétn ar,refuben a?, önkorr:ránvza-

tok nyílatlcozatát kéri rr ].evé}ben szereplő kérdésekre.
Á KépviselőtestüIet a levelet negvÍtatta, és 7 ígen szavazattal'
tartózkodás és e].].enszalazat né1küI, egybangulag neghozta a kö-

vetbezőbatározatot :

batározat:
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73/1995. /vttt.z!./ önrt. Sl.. határozatz

Urkut Község önkormrínyzatá::ak Képvíselőtestülete
az liptr Rt. enelgiaszolgáltatók közmiivagyonának
prÍvatizáeíójfua vonatkozó sr-83B-L/95. gzánnu

levelére a következőket nyÍ1atkozza,
L. A'z bnkorn;ínyzat nein fogadja e} a rá jutó

vagyonré ez méytékét, azt - a vjzszolgáliató
vál1a1athoz basonlóan 100 f-ban iEéi:y3.Í.

2. Az onkorrgiínyzat fenntartja e tárgyban a Va-
gyonr{tad ő Bízottságboz korábban be jelentett
ígényét.

3. Lz otlkorroányzat igényt tart az Ápv at. kőr.i-

reraüködégére a részvénycsomag értékesítésében.
Feklős: Pfaff Zsolt polgárnester
natáridő': L995. augusztus 3:...

f ./ Kultwház értékesitése

}faff Zsol$l Polgáemester iáJékoztatja a KépviselőtestüIetet,
bogy amennyíben a vízi köznrüvek kgncesszÍóba adásából Ídén nem

száyraazík bevételíink az önkormá::Yzat nehéz anyag5- belyzetbe
keriílhet, ame3.yre reálÍs esély van.
Ezért javasolja, hogy az Ónkorpiínyzat a költségvetés tervezé-
sekor rrár szóbakerült l|íLulturcentrura'r íngat].ant elidegoitését
batálozza e]-.

Áz időközben átadoit spol'ccsarnok alka}mag közösségi lend ezvé-
nyek nregtariására, így az eIídegeniiésnek nincs akadálya.
A !íépvÍse16tegtÍ'i1et a javaslattal egyetértve T igen szavazattal'
tartózkodás és el].enszavezat nétnut, egvhangulag raeghozta a kö-
vetkező hatrírozatot:
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74/1995. /VTTÍ.?'L./ omt. 3l.. határozatz

Urkut Község onkornrínyzatának i{épvisel6testüIete
eIadásra negbÍrcleti besznositási kötö'btség néJ.küJ-

az fukornányzat tuLajdonábar lévő 43o/L.hrsz-u
'lKulturcentrun't aegnevezésü íngat3.anát a hozzá-
taytozó 2 színtes játéktereraneln tekepáfuáva3-'
veirdéelátó egységgeI és 4000 n2-s területte]..
Lz ingatlan vételára: }0 pÍI1ió Ft * á-Ía , azaz
TÍznríIlíó forínt + áfa.
Á l{épvisá ő'bestület r*egbÍzza a polgrírnestert
a fenti tartalnu bírdetés k|ózzé*éteIével.
3b1e16s: Pfaff Zsolt polgárreestel
Eatarídő: ].995. szeptember o1.

31áff Zso}t: az eLőzőLeg eLfogadott határozat alapj;{n kéri
a I(épvíselőteetü1etet, hogy fogadja eL az or:kormányzt 1995.
éví költségvetéséről szóló rendeletének nódosÍtását.
Á Képviselőtesiület a javaslattal egyeiértve 7 igen gzava-
zattal, tartózkgdás és ellenszavazat néIkiiln egyhanguJ-ag
megalkotta a következő rende1etet :

B/l995. /vrIT.2L./ ötnt. SZ. rendelete:

Lz önkorná:ryzet L995. évi köItségvetését
raegállapító 4/L995. /v.29./ ötrnt. SZ. I€rl-
delettel nóaositott 2/1995. /T.T..2o./ ökKt.
s'Z. renilelet rnódositás'jról.
Á lrii]-ön íven szerkesztett rende].et a jkv.
elválaszihatatlan részét képezi. "
Feleiős: Pfaff ZsoLt polgálneetejÍ

Vértes }riiktós iegyző
i{gb ár Íd ő-:. f olyamat os
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g./ Beszánroló a sportcsanolc átadásiíró1.

P-faff- Zsgltj Íájékozta'i;ja a }Iépviselőtestületet' hogy 1995.
augusztus ]"8 -őil Lezajlott a sportcsarnolc nrüszakí átaüás-át-
vétele . j\z épület vonatkozó épitésiigyÍ előirások szerint el-
készi'ilt, !-2 kísebb javitásra van sziikség, anríket rnég a bé-
ten el fognak végeznÍ. Igv nincs akadálya, hogv L995. szep-
tember 2-án negtartsuk az iir:nepélyes csarnokavaiót anelyre
ezuion negb1vja a képvíseJ.őket.
A KépviselőteÜtület 7 Ígen sz,avaza'ital, tartózkocás és
ellenszavazat nélkíjlr egyhanguIag negbozta a köveikező ba-
tálozatot:

T5'J995. - tYTlT.2]-. / -]kY't. sz. hatl oztzt :

Urkut }íözség onkormányzatának iiépviselőies-
tiilete a poLgrírnesi;er beszánrolóját jóvábagyta.
Fele!ís: Pfaf f Zso1t poIgrirnester
Hat3fuÍdő: 1995. augusztus 3L.

h. / CéLtánogatás lenondága.

lfaff-Zslolt: Áz &rkormányzat - a vegyes iigyek f ./ napirendi
po::tja sorá:: már isnertetett - anyagÍ" helyzete nríatt javasolja
a 33/L994. /TIT.og./ ötxt. s,Z. batározattal megpályázptt cél-
tánrogatás lenondását, mÍrle1 az önkornrályzat sajái folrást nerr

tudja biztosítaní.
Á Eépvíselőtestület a javaslatot e3.fogadta és T ígen szavazartal,
tartózkodás és ellenszavazat né1kül, egyhangulag rnegbozta a kö-
vetkező' hatá:ozatot;

76/Lg95. /uIIT.ZL./ öttlt. SZ. baiározatz

Urkut Község fukormányzatának Képvise1őtestüIete
az 1992. évÍ IJQQ(L'{. törvény aIapj;ín 33/L994. /IÍT.o3-/
öwt. SZ. határozatáva! megpáIyázott III. 1. i{ii-
ködő eii. intézmények gépnlíszer beszerzésére be-
nyujtott céltámogatását az önkorraá:ryzat saját
forrás biztositád nak biányában lemonclja.
Fe1elős: Vértes Mik1ós iegyző
}Iatáridő: L995. szeptenber 30.
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Az elhangzott napirendÍ pontokkal. kapcsolatban továbbí
képv1selő1 észrevételn hozzászóIás nem voIt Ígv a poIgrír-
mester az tilést 22.oo órakol bezá::ta.

E.H.f .

lr
U .E -.J.ik{.-. ivertes l]'lIEIos

jegyző
BJJL k-rvr
ü4rtb,i"*estel


