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Késziilt: Úrkut Község Ónkonrrrínyzati Képviselőtestriletének 2000. November
9._én /csütörtökörr/
du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak Pfaff Zsolt polgárrnester,
dr. Dóczy Mariann

Imri Zaltán
Klein ZoltánrÉ,
Kocsó Jánonosné
Lisáes Gyóző
Mádlné Sas Anikó
Vassné Balrázs GyÖrgyi
képüselők.

Távolmaradását beielentette: fueger Tibor képüselő.
Tanácskozási ioggal rószt vesz: Rostiísi Márla jegyző
l-2.l napkendi pont trárgyalásanál: Cztrétqr Károlyné isk. igazgató,
Toplakné Feith Rozalia Óvoda vezet(5.

Az

tites hetve:

Közsé$éna _ tanácsko zo terem.

PfaffZsolt polgármester: Koszontötte

a megielenteket és megállapít
otta,hogy az
_
iilés hatrározatképes, mert a Testtiletet 10 tag|ából 8 fő jelen o*.

Ezt követően ismertette aziilés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangutag elfo_
gadott.

NAPIREND:

1.l Úrkut Község Önkormanyzzta}a}a. Évitottségvetésének
módosítása - rendelet-tewezet.

ElőadÓ: Polgármester
2

.

l Urkift Község Önkormanyz

ata 2000 . III. negyedévi koltség_
vetése végrehajtasaról táj éko ztatő .

ElöadÓ:
3

.

Polgármester

l T ájékoztatő a gÍvkőzrrlu benrhazás helyzetéről.
Előadó

:

Deltagáz Kft képüselőj e

4./ Veszprém Megyei Kozigazgatási Hivatal Y ezetajének törvényes ségi ésnevéte1e.

Elöadó: Polgárnrester

5./ Vegyes tigyek.
a./ Vigh Jenő önkorményzatibérlakás kiutalás iÍ'anti

kérelme.
b.i Sz{ilői Munkaközösség
c.l Téli hóeltakarításról.

kérelme

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napir,end:

Úrkut Község Önkormarryzat2aa0. Évikoksegvetésénekmódosi
tásaról - rendelet-tervezet.
ElőadÓ: polgármester

/Irásos előterjesztést a képviselők elóre megkaptak./

Kérdés.hoizászólás:
Vassné Balazs Györgvi: A módosítás most is, mint az előzőel&en csak azt
tartalmazza arrut a Testtilet korábban mar elhatarozott, vagy az állami tamogatas
változásamiatt kell módosítani a koltségvetést. A magarészérőla rendeletet
elfogadásra j avasolj a.

*3-

A Képüselőtestiilst egyhangulag

_

8 szavazattal,- ellenszavazatnélktil - az aLábbi

rendeletet alkotja:
L112000. lXI.9./

OkKt

sz. rendelet

Úrkut KÓzség onkormányzata 2000. Évi
koltségvetésénekmódosításaról.

/A rendelet szó szerinti szÖvege
mellékletétképezi.Í

Község

2. napirend: Úrkrit
rehajtásar ő| táj ékortaó .

a

jegyzőkönyv

zat2000. EI. negyedévi kÓttségvetés vég-

Előadó: Polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzászólás:
eloterjesztés ülágos, érthető, áttekinthető. A teljesítés is
idöaranyosan alakult. Kérdése,hogy ixvtzkáÍ miatti állami támogatás
üsszavonása miért nem teljesült.

Mádlné Sas AnikÓ:

Az

Rostási Mária jeryzŐ: Az irvizkar miatt megallapított allami támogatás
csokkenés év végéig_ időarányosan _ haü bontásban fog visszavonásra kerülni.
Czirák-v Karolyné iskola igazgató: Önkormanyzati szinten a személyi juttatások
e\őtr ány zatÍnáL megÍakarítás van. Javasolj a e me gtakarítas terhére az
onkormányzati dolgozók részérejutalom megállapítását.

Yassné Balazs Gvorgvi: Minden jelenlévőnek tudnia kell, hogy szeptember végén
mér szőbakerült a Hivata] dolgozÓinak jutalmazása, de úry van rendben a dolog,
ha jutalmazásra kerül sor, mind harom intézrrrényrészesriljön belőle.

Mádlné Sas Anikó: Ki lett számolva merrnyi a megtakarítás?
oÁ-alenne
PfaffZsolt pol8wmester: Ónkormányzati szinten az alapilletmény 7a

jutalomba frzethető.

l{

Mádlné Sas Anikó: Ha van megtakarítás, javasolja annak kifizetését.
Dr. DÓczy Mariarm: Ő is ;avasolja az alapillefinerry 70 %-ának jutaknazásra
torténő felhaszrálását.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 8 sznlazattal" ellenszavazat nélkiil - az alábbi
batározatothozta:

Ía/20ffi. /XI.9./ okkt sa hatóroz.at
Úrkut Község Ónkormányzati Képüselőtestlilete az
onkormrányzatszemélyi juttaÍásokkiemekelőkányzat
megtakarításaiból az alapilletmény 70 %-ának
megfelelő jutalom kifizetéséthatározza el, az
onkormányzati dolgozók részére.
Felelős : polgárnre ster, jegyzó
Határidő: november 20.

PfaffZsolt polgiíflnester: Mivel

a polgármester jutalmának megállapitása a

képüselőtesttilet hatasköre, kéri ennek gyakorlását.

Dr. Dóc4v Mariann: Az adhoc bizottság nevében javasolja a polgármester
alapilletményének7a%-áfiakjutalombavalómegáILapitását.

A Képviselőtesttilet egyhangulag - 7 szavazattal,|tarhi7kodással - az alábbt
hatfuozatothazta
ő1/2000.

/XI. 9,/ okKt sz- hatórozat

Úrk*t Község Ónkormanyzati Képviselőtesttilete
Pfaff Zsolt részéreegyszeri kifizetésre, jutalmat
állapitffieg, 1 l 0.000.- Ft. összegben.
Felelős: jegyző
Határidő: azowtal

Pfaff Zsolt polgármester: Javasolj a a önkorm tnyzat 2000. I[I. neryedéves
koltsé gveté séről szóló tájékoztató elfo gadás át.

5'€
A Képvíselőtesttilet egyhangulag

_

8 szavazattal, - ellenszavazat nélktil ' az alábbi

hatiírozatot bozta.
62/200a. /XI.9./ okKt"

sz hatórozat

ÚLnt Község Ónkormanyzata}}}}.

III. negyedéü

koltségvetését
93.822 e/Ft bevétellel
92.&11e/Ft kiadással
elfogadja.
Felelős : polgárme ster, jegyző
Határidő: 2000. December 31.

3.napirend:Té1ékoztatoagávk0zrnűberuhÍnÍshelyzetéről.
Előadó: Albert LászlÓ aDeltagé.z Kft képviselője

PfaffZsolt polgármester: Bejelenti, hogy korábbi megbeszélésnek megfelelően'
napirendi pont targyalásiniúbekapcsolódik a helyi tv és egyenes adásban
közvetíti a történéseket. Ezt követŐen köszÖnti a falu lakosságát és a

e

meghívottakat'

Albert LászlÓ aDeltagÍnKft képüselője: Sajnos nem jó hírről tudott beszámolni.
Elmondja, hogy folyik a lriányosságok pÓtlása, ámarégiek helyett mindig újabb
hianyosságok jelentkeanek. Amikor aDehtagán Kft megvásarolta a
vezetékrendszert' a BakonygénKftvá|lalta'hogy 3 napon beltil az elthez
kapcsolÓdÓ teljes dokument áciőt átadja. Ez a mai napig nem valósult meg' Még
mindig nincs olyan komplett dokumentásió' amit nyugodtan le teheürének a
Banyakapitanyság asztaLára. A táwezeték dokumentáciőjanáluk van, de még az
sem teljes. A belteruleti dokumentáciővalmég nem jutottak el odáig, hogy
eljuttathatták volna a Banyakapitányságh oz. Aktilterulettel kapcsolatban
v áltozatlanú legnagyobb probléma a szol galmi j o gok rendezetlens é ge . Ezek
rendezéséhez ktilső szakértőket is foglalkoztatnak. A belterulettel kapcsolatban is
van probléma, a geodéziai bemérések szerint nincs meg mindenhol a sztikséges
bixonsági Övezet védőtávolsága. EzértÚrkuton sztikségesséválik néhányhelyen
a vezeték feltarása is, hogy ezeketmesyugtatÓ módonrendezni lehessen. EZUtálrn
is azon munkálkodnak, hogy a hiányosságokat pÓtoljak, rendezzék, hogy

negkaphassák a Banyakapitrányságtil a haszrálatbavételi engedélyt és
meglnádhasson Úrkúton a gázszoIgáItatás. Elmondtaaztis, hogy hosszti időnek
kitji an azidőt-amíg Úrhrtoniiaembe fud|ákhelyezni a gánezatéket.
A'-gÍnfagadó állomás teljes megvalósulási dokumentáciőja a tulajdonúba van,
jövő héten eá engedélyezésre a Banyakapitanyságnak le is adjak.
ia3etoxut1a a kÓzség lakosságát arrőtis, amit azalságis megírt mar, hogy a
ktilterületen lévő gávlezetéket szandékosan megrongálték, aniért a megfelelő
lépéseketa Kft a rendörség felé megtett.

Kérdés.hozzászÓlás:

PfaffZsolt polgármester: Naryon sajnalja, hogy az nincs itt, aki aztigérte, hogy
Úrkut kozségben augusztus 31._én gin|eszSzeretné megkérdezni, ho5r aaafia területen, ahol a szandékos rongalás tortént, a
fulajdonossal a szolgalmi j og lerendezésre kertiIt_e, illetve a pétlnigyi
megegy ezés megtörtént-e.

Albert LászlÓ: A szolgalmi jog rendezésévelkapcsolatb'an elrnondja' hogy aZaz
5 kti1tertiteti földhrlajóonos akikkel gond volt, olyan megegyezés sztiletett,
melyet elfogadtak, tebát a szolgalmi j o g beje gy zé séhez hozzájérvttak.
Vassné Balazs Györg.yi: A falu lakosságanak egy része arra késztiüt' hogy azidei
té'* a kozségben megindult a gázszolgáItatás, és így gánza|fog fiíteni, tehát nem
is gondosmaiak téli ttizelőril. Íry volt, van ezzel ő maga is. Nagy a felháborodás
ezmiatt.
Nem ért adokumentációval kapcsolatban egy sor dolgot. A nyílt arkos szemlén
mindent rendbe taláItak,most mién nem fogadjak el azt az arra illetékesek?

Albert LászlÓ: A problérnák a korábbi kivitelezők nem megfelelő munkájának
hibáj ából ered, ezért most a D e\tagén Kft szenved.
Lisztes Győző: A falu azon lakói, akik a géffia átáLhak, és egy ha]om pénzt
fizettek az átáLlásra, most itgy ttézki, mégísszi1ard ttizelőanyagrólkell
gondoskodniuk. Őket ki fogia karpÓtolni, kaphatnak-e kotbért abeigért, de
elmaradt munkáért.

Albert László: Ez nem aZő kompetenciájábatarIozk, de véleményeszerint
kotbénel a lakÓ nem jogosult, mert vele nem kotott a BakonygáLzKft szerződést.
Vassné Balazs Györryi: Albert ur szerint Úrhrtonmikorlesz gén?

r+

Albert LászlÓ: Pontos dátumot nem fud mondani, de a DeltagázKft és ő maga is
azonvm, hogy Úrkut községben minél előbb megindulhasson a gánszohgáltatás.

PfaffZsolt polgiírmester: Megkoszöni até$ékoztatást és nagyon sajnalja, hogy
ityen negatív eredményrőlkellett a község lakosságát ti$ékoztatnt.
Kéri a lakosságot' hogy a korábbi tájékoztatÓjától eltérően, azideitélre is
gondoskodjon mindenki a ttizelőről.

4. napirend: Veszprém Meryei KÓzigazgatási HivatalYezetojének törvényességi
észrevétele.

Elóadó: Polgármester

PfaffZsolt polgármester: A Veszprém Meryei Közigazgatási Hivatal Vezetője

írásban tÓrvényességi észrevételttett a Képviselőtesttilet 2000. Július 31.-i tilésén
hozott41nÜa0. ruIl.3l./ okKt. sz.határozata ellen' melyben a Testtilet a
polgármester költsé gátaLényárÓl dontott, törvénysértő módon.Ezt követően szó
szerint felolvasta a Hivatal Yezetőjének írásbeli törvényességi észrevételét.
Kéri a Testtiletet, hogy arészéremegallapított koltségátalénytne szÍlzalékban,
hanem összegszeriíen, és a szám]ával igazoLt és sztikséges koltségei alapjan havi
14.000._ Ft_ban állapítsa meg a költségátalányát.

Kérdés.hozzászÓlás:
Vassné Balazs Györgyi: Milyen számlék állnak rendelkezésre?

PfaffZsolt polgármester: Csak a saját személygépkocsi hivatalos célra történő
hasaná|ata jöhet szóba és a testiiletiitalmegállapított ruhazati költségtérítés.
Vassné Balazs Gyorgyi: A ruhálzatiköltségtérítésegy éwe lett meghatarozxa,igy
annak időaranyos részétkell számolni.

Klein Zoltanné: A 14.000,. -ft.-nal többet kellene megállapítani.

A

Vassné Balázs Györryi:

14.000._ Ft_ot javasolja megallapítani és az írásos

tÖrvényességiészrevételnekmegfelelően,jogszabályszerűeneljárni.
A Képviselőtest{ilet eryhangulag - 7 igen szavazat, l tartózkodás mellett
alábbi hatán azatot hozta

:
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Úrkut Közseg: onk orrnémyzattKépviselőtesfiilete
PflaffZsolt polgrírmester részéremegállapított
költsegátalaÍryaral szela +2n}a0. NII.2I ./ Ökkt. sz.
haták ozatát hatályon kívüI helyezi.

Felelős: jegyző
Hatriridő: azgnnal

A KépviselŐtestiiüet egyhangul ag - 7 igen szavazattal, alábbi határ azatat hozta:

64/2000.

t

taÍtőZkodás mell ett - az

/XtÍ*/okK* st MtÍxpz.aÍ

Úrkut Kozseg o'* ormámyzatiKépviselőtesttilete
Pfaff Zsolt polgánnester részere 2O0O . November
1 0 napj ától kolts é gtéríté
st átllapit me g. A Képvi s el őte sttilet
a polgármester köItségtérítését- alapul véve legalább fel
év igazolt és szrikséges koltségeit _ ríltalrányként állapit1a
ffi€g, iw apolgármester koltségáúaLányahaü 14.000._ Ft.
A költségátalaÍryt előre, minden hónap 10. Napjáig kell
nev ezet r é szére kifi zefi ri.
.

Felelős: jegyz()
Hatmidő: azqnnal.

a.l Vigh

Jenő onkormányzatibérlakás kiutalás iranti kérelrne.

LfaffZsolt polgiármester: A Csokonai u.

Sziím aLattiönkormiínyzati tulajdonú
bérlakás haliilozás miatt megÍiresedett. Vigh Jenő kérte, részére
. ue*ta*
kiutalását, mivel vélásátkövetően nincs lakhelye' Eddig is egy ideig
édesanyjával
1.

lakott.
Kérdés.hozzászólás:

Vassné Balazs Gyorgvi: Van olyarr rendszeres jovedelme a kérelmezőnek
amelyből a lakbért tudja fizetlli?

PfaffZsolt: Nyugdíjjalrendelkezik, ebből fudja fizetni

nevezettrészéteakérelmezettbérlakáskiut{ását.

A Képviselőte stÍilet egyhangulag

a lakbért. Javasolja

q

d

határozatothozta:
65/20il). lXI.9./

okKt sz

hatóror.at

Úrkut Község:onk ormámymti Képüselőtestiilete
vigLJenő lszurktg L946. Jrilius 31- An.: Zeley
Ama/ részéreazIJrkűt, Csokonai u. 1. Sz épiilptben
lévő önkorményzat bérlakást 2000. November 1 5.
Napj ától, határ ozatlarr időre kiutalj a.
A lakás bérleti dija2000. November 15. Napjától
haü 2800.- Ft.
A lakásbérleti jogviszonyt a lakásbérleti
szerzödésben kell részletesen r o gztten.

Felelős: jegyző
Hataridő: novembgr 30.
b.

/ SZülői Munkaközösség pét:zngyl támo gatás iranti kérelme.

PfaÍf Zsolt polgármester: Az iskolai és óvodai SZM írásban kérte, hogy a
december Z.-aftmegrendezésre kertilő mikulás iinnepségre az önkormányzat
15 ezer forint tamogatást adjon a rendezvény lebonyolításara, a gyermekek
megajandékozásira.

l0-

Kérdés.hozzászÓlás:

Mádlné Sas AnikÓ: Javasolja 20.000._ Ft. támogatásba részesítenia szülői
munkaközosséget.

A Képviselőtesttilet egyhangulag

_

8 szavazattal'- ellenszavazat nélktil - az alábbí

hatérozatothozta:
66/2NlA. tXI.9./ Otekt

sz ha*tozat

A Képüselőtesttilet kérelemre, a Szülői

Munkaközösség részére'20.000. - Ft. egyszeri
támo gatást állaptt ffi e g' utólago s el sziímolási
kötelezettséggel.

Felelős: polgármester

lA

^\)

HatÍndő : kifi zeté sr e azonnal.

el

számolásra

de c emb

er

10.

c.l T éli hó eltakarítasrÓl.

Pfaff Zsalt: Az önkormányzat általmeghirdetett hÓ eltakarttásipáúyánatra 1
péilyánat érkezett, melyet a képviselők írásban me gkaptak.
Nagyon drágaés telefonon történt érdeklődésalapjan a va]lalkoző elmondta,
hogy az áta|Ínydíjas szerződés nem érdekli.
Kérdés"hozzászólás:

Yassné Balazs GyÓrgvi: Apályánat alapjin idei éwe még meglévo pénz, vagyis
a 250.000._ Ft. 3 nap alatt elfogyna. Mi van akkor, ha több napon áthavazík.
Miből ftzet az önkormányzat.

Lisztes Gvőző: A helyi vállalkozókat meg kell kérdeznthéfthamégisvallaljak a
hÓ eltakarítást. Nem utolsÓ sorban alra is leheüre gondolni, hogy az
önkorrnányzatsajéú.maga végzi el e feladatot úgy, hogy vásarol egy használt

MTZ-I és egy hó tolÓ |apátot.

Mádlné Sas Anikó: A költségvetésben a gÍzátéúLásratervezett cisszeg, 350 e/Ft,
valamint eryéb helyekről kb 5_600 efft összejönne, és talan mérlegelni lehetrre
eg], hÓ eltakantásra alkalmas jármű vásarlását.
Vassné Balazs GyÖrgyi: Javasolja a polgármestert megbízri azzal, hogy a két
helyr vállalkozót megkeresse, tárgyaljon veliik, és meg kell nézni aztis,hogy az
önkormanyzatpétlzttgyei lehetőséget adnak-e egy hó ekakarttásra alkalmas jármíí
megvételére.Az ajkai vállalkozónál azis kérdéses,hogtr' a té1i hÓesésben hogyart
jön ki Úrkútra, a kb 10 hn_es*tat aket telepiil'ás kozöttkinek szénnlánza'

PfaffZsolt polgármester: Mivel aKözűtilgazgatőságrak

is dolgozik, és az o
feladata az Ajka_Úrkút kozotti út hótól valÓ megtisztítása, eZ nem'gond
g71gflÁz'ástekintetében. Tehát az önkormányzatnak ezt nem számolná fel.

Lisztes Győző: Al<ftor felmerül azis,hogyan fogja megtisz1ttan azutakat, ha a
Közuti Igazgatóságrak is dolgozik. Egyetért a javaslattal ezért a dontést el kell
halasztani' de nagyon stirgős azntézkedés,mert november eleje van, és akar mar
a hó is eshetne.

A Képviselőtesttilet Vassné BaLins Györgyr javaslatával egyhangulag eryetért.

-' /'t -_
d.l PfatrZsolt polgárrnester: Vidéki állampolgarok keresték meg, hogy a Rákóczi
utcában, aLoincze Sandorék körüli, 50 hrsz-u 1900 m2 nagyságí,
onkormányzati terület eladÓ-e, mert csak így vásiirolnák meg a mellette lévő
lakóingatlant, melyhez nincs semmiféle udvar.

Kérdés.hozzászólás.
nincs sztiksége rá
úgy eladható, de nem 200. -Fam2-ért, ugyanis közmiivesített, mert wllany,wz
van, és frekventalt helyen talalhatÓ.

Vassné Balázs Györryi: Amennyibenaz önkormányzafirak

Lisáes Győző: Milyen művelési ágon van nyilvántarfra,mert most

ha jÓl tudja,

haszrrílj rák a területet magiínszemélyek.

PfaffZsolt polgiírrnester: Művelési ága: kert. Akik most hasznaljrík a területet,
tudják, hogy bármikor eladásra keriilhet' és a hasznalat is csak addig szól.
A tertilet esetleges eladásanrál aztfigyelembe kell venni, hogy ott folyamatosan
minden testtileti tag áiltal ismert szenrtyuz gondok vannak.

'

Vassné Balazs Gyorg}ri: Akkor üszont a jovendő vevőt fel kell enől világosítani,
és arról is, hory az isttkortnányzat ezt a szennyvízgondot sajnos egyhamar nem
tudja megoldaní.
Megoldhatónak tartja a tertilet eladását 200.- Ft/m2 ar köriil.

A képviselőtesttilet egyhangulag kifejezi szandékát a tertilet eladásava]
kapcsolatban.

A természetvédelmi tertiletet a Parrgea Eryesiilet
nagJoÍl szépen rendbe tették. Cikk is meg|elent a Napliba, avégénazzal, hogy a
e./ vassné Balazs GyÜrgyi:

természetvédelmi tertilet kornyéke naryon szemetes. Felszólítasra kertiltek'e az
önkormányzatáItalaz ottlakók, hogy a kozterti,letet teryék reldbe, szemetet ne
viryenek oda.

Kérdés.hozzászÓlás:

PfaffZsolt polgármester: Nem kozterület amin arégs gépek, és az építési
törme|ék és szemét van' hanem az erdészete. Irasban es szóban tavalyptőbétlta az
önkorrrrányzat rendezrri ezt azü$let' de előbbre lépésnem történt'

Lisáes Győző: A következő testiileti ülésen a kommunalis adó rendeletet

tarwahjrka képviselők. Javasolni fogja, az adő felemelését, és annak megoldását,

l^
tF

hogy a szemét, építésitörmelék, eryéb szemét elhordásra kertiljon évi haromszori
lombtalanítasi formában' Örrkormárr5rzati szervezésben. Így ta1i{n elkertilhető
lenne, hogy a falu szélénrakjakle a szemetet.
f.l Helyi adók és pÓtlékaikról.
Előadó: jegyzó
/Íiásos előterjesáést a képrriselők előfe megkaplak./
Kérdés.hozzaszÓlás: Nem hangzQtt el.

A Képviselőtesttilet egybangulag - 8 szavazattal'- ellenszavazatnélkiil - az alábbi

határozatathozta:

ő7/2000.lXI.9,/ ÖkKtsz kattfuozat
,

Úrkút Község Ónk arm{.rrryzat Képviselőtesttilete az
onkonnanyz at kozigazgatási területén bevezetett
adÓfajtáknál 50._ Ft_ig terjedő fulfizetést azadőző részére
nem térítivissza, illetve az adő alanyanak 50._ Ft-ig
terj edő tartozást nem kell b eftze.tni, valamint a ké s e delmi
pÓtlék és mulasztási bírság számlákon mutatkozó 200._ Ftig terjedő tulfizetést az adőző részérenem térítivissza,
illetve az adőzőnak a 200._ Ft_ig terjedő tartozást nem kell
befizetrri.

Indo\olás
-Iv.94. l4l
Azadőzás rcrrójéről szÓ1ó 1990. Évixct.
s.
beke-césalapjáí az' a0-- EL'valamint a20a.- Ft tartozás,
illetve tulfizetés a behajtás illetve kifizetés érdekében
sztikséges intézkedés megtétele atartozással, illetve a
tŰrlfizetéssel arányban nem á1ló költségeket eredmény effi'le,
ezértazÖnkorményzatKepviselőtesttiletafenti
batározatot hozta.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

Több térw nem volt, a polg:írmester az tilést 2a3a órakor berekeszteüe.
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jegyző

