
KözSÉGI örvxonuÁrvyzlt xÉpvrsrlőrnsrtir-nrn
U R K U T, Rákóczi u. 45. TeI.: 23o-oo3.
Szám: 16-13/1997.

JEGYZőKöNYv

xÉszÜr,r: Urkut Község önkormányzati Képvíselőtestületének 1997. október 13--án
/]nétfőn/ 17.oo órai kezdetteI megtartott rendes ülésérőI.

Az üIés heIye: Kózségháza - tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pfaff Zso1t polgármester

Brenn János,
Freund Antal,
Gubícza Nándor,
Klein Zoltárné,
Tenkné Lipp Éva képviseIők-

Távo1mardását beJelentette: Er. Dóczy lt[ariann, Gerecs l.íiháIy' Licsauer
Nándorné, Rieger Tibor képvíselők-

Tanácskozási Jogga1 részt vesz: Hostásí Máría 7egrző,
1. napirendi pontnáI Takács Nándor ísk. igazgató

Pfaff Zsolt polgármester köszöntöttea testüIeti üIésen meg3elenteket.
ü1éshatározatképes,mertatestü1etIotag3ábó16fő

gelen van.

Ezt követően megnyitotta az ülést és ismertette a testületi ülés napi-
rend3ét, meIyet a képviselők eg;rhangulag elfogadtak-

NAPIREND: 1./ Hauser La3os Áltatános Iskola müködésérőI-

Előadó: Takács Nándor i'gazgató
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SzavazatszámláLő Bizottsági tagok választása



NAPIREND rÁncyar,Ásl nr.őrr:

a./ Jelentés a te3árt határide;ii testüIeti határozatok végreha;tásáróI.

Előadó: Pfaff Zsolt poIgármester

Polgármester: A 1e3árt határide3ü testületi határozatok végreha3tásáró1
az alábbi szóbeli eIőter3esztést tette:

4u4g/Lgg7. /Ix.Ls./ okKt. sz. batározatok| A kivonatok a MöK-höz, i11.
a Megyei Közi.gazgatási- Hivatal}'az megküldést nyertek.

fi/L9g7. /tx.Is./ ot<xt. sz. natározatz A Kivonatot A Bakonygáz részére
a Polgármesteri Hivatal megküldte.

Kérdés, hozz&zől-ás: Nem hangzott eI.

A KépviselőtsstüIet a Jelentést egyhangulag elfogadta-

b./ Pfaff Zsolt polgármester a két testüIeti ülés között történtekről
tá3ékoztat3a a TestüIetet:

- Az országos Érc és Ásványbányák kérik az urkuti önkormányzatot, hogr
a belterületi fö[dek miatt índult pertőI tekintsen eI. Véleményük
szerint nem ők ilIetékesesek fizetni.

- A KábeI tv. rendszerben váItozások történtek - helyileg is. Előre1át-
hatólag 4-5 hétig a rtl 2 helyén vern az mtv 2, az október 4--én be-
indult tv2 miatt. A rendszer bővriltésre szorul , mel5mek értéke kb.
1oo.ooo._ Ft. A karbantartók a 11.ooo.- Ft-os bekötési di;at eddig
te}3es egészében megkapták, kivéve az utolsó 1o bekötési di3at nem.
olyan megáIlapodás született, hogr a 1o ul bekötés el1enértékének
átutaIása eIIenében a bővitéshez szükséges berendezéseket a kar-
bantartó cég megvásárol;a és elvégzi a szereléseket.

- A Karsztviz kft közgyüIése Márkó poIgármestere miatt nem Iett meg-
tartva, igyr az ügyvezető váIasztása is elmaradt-

_ A Vakond Szolg. Épitőipari Kft és az urkuti önkormányzat kózött fennáIló
perrel kapcsolatban elmond;a, hogy szeptember 23._án volt az első
tárryalás, ahol az önkormányzat nevében a kölcsönszerződés leplezett
adás_véte} Í;akáihága,jmíatt perel , de mivel a kulturház valóban el Iett

::'r{adva, ez az eIv megdőIt. Most károkozásra való hivatkozással a pert
az önkormányzat fenrrtart3a. A károkozást az AVÉP-es számlák ki nem {?BJgyen_

Iitése míatti késedlmi pótlékna aLapozza- - Irat a ;egyzőkönyv mel*ék-
letét képezi. -

Kérdés, hozzászóIás:

Brenn János: Rz ÁpvRr is azt mond;a, hogr az oÉÁ-nak kell fizetnie, a
perT-E-enat renn kell tartani.
Egyetért a kábeltv rendszer bővitéséveI az eImondottak alap3án, az u3 be-
kötése di3át pedíg 1998. ;anuár r._től kel1 felemelni.
A kölcsönszerződésrőI már sokszor beszéltünk, félő hog5r nem az önkormányzat-
nak lesz i.gaza, de a pert fenn kell tartani-

Klein ZoJtőruÉ: Az oÉÁ elleni per fenntartása mellett van-

A Képvise1őtestüIet eryhangulag - 6 szavazattaI,- ellenszavazat néIküI -
az alábbi határozatot hozta:
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5L/I997. /x.L3./ ol<Kt. sz. |rlatárazat

Urkut Község önkormányzata az országos
Érc és Ásványbányák ellen fennáI1ó pert
- mely a belterüIeti földek ellenértéké+

nek negfizetésére irányul - fenntart;a.

FeIeIős: polgármester
Határidő: folyamatos

NAPIREND TARGYAIÁSA:

I. napirend: Hauser

E1őadó:

La3os ÁItalános

Takács Nándor

rskola müködésérőI.

í'gazgatő

/Irásos eIőter3esztést a képvíseIők eIőre megkapták-/

Kérdés hozzásző].ász

Klein ZoJ-tánrÉ:önatto gazdáIkodási_ szervként szeretne müködni az ískola.
EriBI sze.etne bővebben hallani

Gubicza Nándor:Eléggé bő ter;edelembe - ma;dnem 1 oldalon át _ vart sző
Gubicza József muská3áróI.Meglepőnek tart;a, hogy a tornacsarnokban,
a szertárból vag3rontárgyak tünnek el.

Brerrn János: Szertné tudní,hogy az Alapitvány mennyi pénzt kapott az
sz]á-í-EabóI, mivel az alapítvány elnöke az iskola ígazgató3a.
A neveIő_oktató munkánál híányol3a a szakköröket, a szakmai ver-
senyeket. Pár éweI ezelőtt erre nagy hangsulyt fektettek.

Takács Nándor: Az elhangzottakra az alábbi válabzt ad;a:
Az önálló c"=dáIkodási 3ogkör azért merüIt fel, rnert az éví költség-
vetések készitésekor nem ál1 rendelkezésére megfele1ő adat a ter-
vezéshez. A számIákat az önkormányzattíI - sa3át könyvelésükhez -
általában nem kap3ák meg, igr az iskola adatai sem biztosak, a köny-
velés a Hivatalban nem napra kész. EbbőI elég sok konfliküus adódík.
Amennyiben az iskola gazdáIkodna, ury ilyen gond nem lenne.
Gubicza József munká3át nem tart3a eIfogadhatónak, ezt már többször
;elezte a poIgármester felé is. Ennek megfeleIőer' az iskola karban-
tartási nunkáit Vog1 Zsolt végzi, megelégedésseI. A tornacsarnokban
lévő iskolai szertár nyitva, az ott Iévő szekrényeket feltörték, és
sok labda tel;esen hasznáIhatatlan. A szertárt zárral kelIene eIlátni.
Az Alapitvány eLőzetes tá3ékoztatás szerint 38o e/F't-ot kap az L %-ok-
ból. Ezt csak akkor fog3a elhinni, ha már az alapitvány számlá;n }esz.
A szakmai versenyek míndig a rendező iskoláért vannak. olyan szakmai
szempontokat vesznek alapul, anni az ottaní diákoknak előnyös.

Rostási Mária Jegyző: Nem tart;a reáIís kérésnek az iskola részérőL az
önáIIó gazdálkodási 3ogkörrel vaIó felruházást. Ezt az iskola évi
költségvetése egyenIőre nem indokol;a
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A gazdá|kodási 3ogkörrel va|ó felruházás az alapító szerv, vagyís a
mindenkori képviselőtestület hatáskörébe tartozik, ha megteremthetőtq
a szakmai és az anyagi háttér, és a kérés megalapozot-t'
Nem érti, hogy az iskola miért vezet külön könyvelést- A Po1gármesteri
Hívatalban gépi könyvelés folyik, a számlákat az iskoIának a könyvelés-
hez Ie ke1l adni. Havonta a szakfe1adatróI a főkönyvi kivonatot ki lehet
nyomtatni, és azon ís figyelemmel kisérheti az iskola vezetése a köIt_
ségvetésük alakuIását.
A tervezést a következő költségvetésí évre abszolut pontosan elvégezni
nem lehet, ezért is van nód a költségvetések módositására.

Takács Nándor: Ha az iskola és a Hívatal között az együttmüködés íIy
-óa"fi@dh"tó, ury el á11 kéreImétől-
Mivel "" Blőt""3esztéssel kapcsoIatban több kérdés nem hangzott el,
áz alábbiákat mond3a: tilint ismeretes,Ausztríában' a lilörtí tó part3án
lévő Keutshaha1 Sárkányné 3óvo1tábó1 baráti kapcsoIat épüIt ki'
Az év eleJén a nemzetiségi napon látogatttak el Urkutra, azőta
folyannos a szeméIyes kapcsolattartás. Szeptember 26-29_ig az urkuti öreg_
fíuk labdarugó csapata vett részt Ausztria, oIaszország és Magyarország
résztvevőivel rendezett tornán.
október 23_tó1 26_íe Iehetőség varl 17 i.skolai tanuló és 10 nevelő, va.Iamint
a polgármester részvételével, Ausztria nemzeti iinnepén vaIó deg;elenésre-
Ery 5o szeméIyes autóbusz bérIésénél az utiköItség 126.000.- Ft.
EbbőI a gyermekek 3ooo.- Ft_ot fizetnek fe3enként, az af'apitvány az
utazást 45.ooo._ Ft-a1 támogat;a, szeretrté, ha az önkormányzat ís tl'ozzá-
3árulna az anyagiakhoz, hiszen a kíutazók Urkut hirnevét öregbitik'
az ott létükke!, mert kulturmüsort adnak eIő, és nem utolsó sorban
tapasztalatcser' szerzése a céI. A pedagógusok tehát munkát végezrrek'
ígazábőL nekik még a kiilföldi kikiiIoüésre vonatkoző szabályok szerint
köttségtérités is ;árna, de ezt nem veszik igénybe-

Tenkné Lípp Éva: Ha 3ó1 értette a szóbeli eIőter;esztést, akkor a peda-
gógu'soknak nem kel} fizetniük semmit, mig a gyermekek minderyíke 3ooo.-
Ft-ot fizet. Nen tartga ezt helyesnek.

K1einnZo1tánné:A 17 grermek meIIé legfel;ebb 3 kísérő pedagógus keIl.
uegértené, ha csak ők utazrrának, és nem kellene fizetniük.

Rostási Mária:Véteménye szerínt sem a legerköIcsösebb dolog a gyermekkeI
!| utiköltség eg5r részét fizetrri, mís a felnőttek semmít nen fizetnek.

Pfaff Zsolt :Több gyermek család;ában a 3ooo.- Ft. kíifzetése is gondot
Selent.

Takács Nándor: Nem kötelező a g;rer-mekeknek az utazás, csak a pedagógusoknak

'eiTTk "tt ís munkát végeznek. Nem Iehet elvárni tőIük, hogy ezért még

ők fizessenek.

Brenn János: ő se' ért eg5ret az i.gazgaaó véIeményéve1, de azon kell gon-
dolk"dr'i' a" önkorrnányzat támogat3a*e az utazási köItségek megfizetésének
egy részét vagy a teI3es összeget.

Pfaff Zsolt: A korábbi években, amikor az önkormárlyzat pénzüryi helyzete

'ag-stabíI "oIt, nem volt kérdéses, hogr keIIe*e fizetni a résztvevőknek-
Mínden költséget átváIlalt az önkormányzat.
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A gazdáIkodási tartaIék terhére esetIeg át lehetne váI1alni a gyermekek
költségét is.

Kleín ZoJtárulé: VéIeménye szerint mínden résztvevőnek kel1ene fizetni.

Tenkné Lipp Éva: Ha most az utköltséget vál1a13a át az önkormányzat,
;övőre már minden köItséget keIl fizetni:

A képviseIőtestület 5 igen 1 tartozodádsal az aIábbi határozatot hozta:

52/Lgg7. /x.L3./ ol.<Kt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzati KépvisetőtestÜlete
az L997. október 23._án sorra kerüIő keutshahí
/Ausztri.a/ ut utazási köItségére 9o.ooo.- Ft_ot
biztosit a gazdasági tartaIék terhére.

Felelős: polgármester, ;egyző
Határidő: azonnal.

A KépvíselőtestüIet egyhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat nélkül -
a Hauser La;os áItalános Iskola müködéséről szóló előter;esztést elfogad;a.

2. napirend: Veryes üryek.

a./ SzaL6 Jenőné lakbér ügye, valaint helyiségbérleti iigyek.

JegJrző: Szaló Jenőné Urkut, Rákóczi u. 32. sz. aIatti lakos, kéri az
önkormányzatot, hogy az ápriIis 1.'-^1őttí lakbérét fizethesse.
Jelen1eg a havi lakbére 1582.- Ft. Az emelés előtt 1266.- Ft.

K1ein ZoLtánréz Nem ;avasol;a a csökkentést. A havi 1582.- Ft. már
-..-.---==.:.-;.egy meltanyos osszeg.

A Képviselőtestület egyhangul'ag - 6 szavazattaI,- ellenszavazat néIküI -
az alábbi határozatot hozta:

53/1997. /X.I3./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község tinkormányzati Képvise1őtestülete
Szaló Jenőné Urkut, Rákóczi u. 32. sz. aIatti Iakós
bérleti di;ának mérsékléséhez nem 3áru1 ltozzá.

FeIeIős: jegrző
Határidő: azonnal.

PolgármQster:A Belfegor Bt. kér'i, hogr az önkormányzat a,"köÜetkező
havi bérIetí dí3ábó1 2o.ooo._ Ft*ot enged;en el, fiitési hozzá7árulásként.

A KépviselőtestüIet egyharrgulag _ 6 szavazattal,_ elIenszvazat néIkül _
az alábbi határozatot hozta:
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54/L997. /x.ts.1 ötcxt. sz. h'atárazat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestiilet
Belfegor BT 1997.október havi helyiségbérIeti
di3ának felét - fiitési hozzájárulás miatt -
elengedi.

Fe1elős: segrző
Határidő: azonnal.

Jegyző:A Rákczi u. 47. sz. alatt Iévő, önkorrnányzati tula3donu, Roboz
Sándorné áItal bérelt üz}ethelyiségekből, a fodrász üz1et albérletbe
adásához kéri- az önkormányzat hozzá3áru1ását.

Brenn János: Az aIbérIetbe adáshoz ;avasol3a a hozzájáruIás rnegadását.

A Képví;se1őtestüIet egyhanguIag - 6 szavattál,: *1'"nszavazat néIkül -
az alábbi határozatot hozta:

55/1997. /x.I3./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzqtí KépvíselőtestüIete
Roboz Sándorné váIJ:allkőü kéreImének megfelelően
- az eredeti szerződésben foglaItak betartásá_
val - hozzá1árut. az áItala 3elenleg nem használt
fodrászúzlet albérletbe ad] ásához.

Felelős: jegtző
Határidő: azonnaI.

b./ Sportkör támogatásí kérelme.

Polgármester: A heIyi sportkör kríti]<us anyagi helyzetére való tekintetteI
kéri az önkormányzatot, hogy 12o.ooo. Ft*al támogassa, ellenkező esetben
a labdarugó csapatnak a ba3nokságokon való részvéteIe befe;eződött.

Gubicza Nánddr: FE1tétlenüI ;avasol;a a 12o-ooo.- Ft. támogatás megadását,
hog1r a csapat iovább tud;on mtiködni.

Klein Zoltáruyé: A sportot, sportolókat, szurkóIókat tiszteli, becsüli,
a; "éIe'é"ye szerint az örrkormártyzat nasron sokat költ a sportkörre,
hoIott megalapozottabb helye is lenne a pénznek.

A Képviselőtestület 5 igen, 1 tartozkodással az alábbi határozatot hozta:

56/L997. /x.L3./ ÓkKt. sz. |-l.atározat

A Képviselőtestület az urkutí sportkör részére,
kérelmének megfelelően l2o.ooo.- Ft. támogatást
biztosit a gazdasági tartaIék terhére.

Felelős: polgármester, ;eryző
Határidő: azonnal.
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c. / szavazatszám].áIó Bizottsági tagok váIasztása.

Je rző: Az L997. november l6.-ra kiirt népszavazás előkészüIeti nunkála-
tai fol5mak. Itíegtörtént a szavazókörök kialakitása. Az elmult váIasztás-
hoz képest - migéI az önkormárlyzat a Kulturházat értékesitette - a kul-
turházban lévő szavazóköri székhely megváItozott, igy az L. sz. szavaző-
kör az ÁItalános Iskolábarr lesz, a 2. sz. szavazókör marad, ahoI eddig
is volt, v4g5lis a régi óvódáaban-
A szavaz'atszámláló Bízottság tag;ait ;avasol;a kiegésziteni a póttagokkal.
Póttagnak az L. sz. szavazókörbe Tróbert ottó Urkut, Petőfi u. 3 és

Ber3ák János Urkut, Kilencház u. II. sz.
a 2. sz. szavazőkőrbe Gubicda', lJánosné Urkut, llester u. 2.,

Rieger Eni1né Urkut, Mester u. 5. sz.
alatti lakosokat 3avasol3a

A KépviselőtestüIet egyhangulag - 6 szavazattaI * ellenszvazat néIküI -az alábbí határozatot hozta:

57/1997. /x.I3./ Ötxt. sz. határozat

Urkut Község önkorrnányzati Képvi-selőtestüIet az

- 1. sz. szavazókörbe:Tróbert Öttó Urkut,Petőfi u. 3.
Ber3ák' Jádos Urkut "Kilencház u. 11.

_ 2. sz. szavazőkörbe:Gubicza JánoÉné Urkut, Irlester u. 2.
Ríeger EMilné Urkut, Mester u. 5.

sz. aIatti Iakosokat póttagokrrak megválaszt3a.

Felelős: Jegy"aő..-.
Határidő: azonnal.

Több tárgy nem volt, a polgármester az üIést 22.oo órakor berekesztette.

kmft.

?"*
rmester

Rostási Mária
3egyző


