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Késztilt: Urkut Krizség onkonniínyzati Képvisetőtesttiletének l999.május 2o.-
án /csütortökÖn/ du. l7.oo órai kezdettelmegtartott rendes {iléséről.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgmmester,

dr. DÓczy Mariann,
Imri ZoltÍn
Klein ZoltánrÉ,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Rieger Tibor
Sztics Péter,
Yassné Balrázs Gyorgyi képviselők.

Távolmaradását bejelentette: Tenk Attila képüselő

Ianácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
2.l napkendt ponfiral: Czlráw Kírolyné isk. ig.

Az tilés helye: Kozsé$táza - tanácskozÓ terem.

PfaffZsolt polgárrnester: Köszöntötte a megjelenteket. Megallapitotta,hogy az
tilés határozatképes, mert a Testtirlet lo tagiábÓI 9 fö jelen van.

Ezt követően ismertette aztilés napirendjét, melyet a képviselők egyhangxrlag el-
fogadtak.

NAPIREND: 1./ Úrkut Kozség Ónkormárryzata Szervezeti és Mtiktidési
Szabály zata - rendelet-tervezet- .



2.1 Yegyes tiryek.

a./ Hauser Lajos Általanos Iskola KÖzalkalmazotti Szabaly_

zata.

Előadó: Cnráky Karolyné isk. ig.

b./ Tájékoztatő a gyenrrekjóléti és delmi felada-

tok ellátásaról.

Előadi: PfaÍf Zsolt polgiármester

c.l Gáfrejlesztés.

Elő adó: PfaffZsolt polgrÍnnester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT :

a./ Jelentés a lejárt hataridejű testtileti határozatok végrehajtasaról.

Előadó : Pfaff Zsolt polgármester

PfaffZsolt polgármester alejárthataridejü testtileti határozatok végrehajtasarÓl

az alábbij elentést tette :

22lI999. lIY.2I.l Ölr.r-'.t. sz.hatÍrozat: A kÓzség tertiletén a géla;ber&Ínás nem

t 
"aoaott 

ffigs, igy a határozatban foglalt pénzüryi feltételeket sem teljesítette az

önkonrrányzat lE témétvalveryes üryek keretében foglalkozik a testiiüet/.

Kérdés" hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet a Jelentést eryhangulag elfogadta'

NAPIRENDM:

1./ Úrkut Község Önkormanyzata Szervezeti és Működési Szabalyzata' rendelet-

tervezet.



Előadó: Rostási llldinra jegyzo

Arásos elöterjesztést a képviselők előre megkaptrák./

Kérdés" hozzászólás:

Vassné Baliázs GyÖrryi: Mennyiben vlt]tozott a rég1 SZMSZ_he z yiszonytfua az

új?

Rostási Mária jegyző: Az S^dS Z alapjáú.képezi az önkormányzati tÓrváry'

@ érintően nem solrat váiltozott. Az,tú snvÍszbővebben

srabéűyozdolgokat, pl. a testíiüeti tilések vezetését' a testiileti tilések

nyilvánosságávat kapcsolato s feladatokat'

Dr. Dóczry Mariann: JÓnak tartja,javasolja az eLfogadását.

A Képüselőtestiilet egyhangulag - g szavazattal,_ ellenszavazatnélkiil - az alábbi

rendeletet bozta:

5/.'999. /V.2O./ OkKt sz. rendelet

Úrkut Község Ónkorrrany zata Sze'wezeti'

és Műkodési Szabályzata.

/A rendelet szó szerinti szövege a

j e gyzőkönyv mellékletét képen' l

2. napirend: Veryes üryek.

a.l Hanser Laj os Átatanos Iskola Közalkalm uolt Szabá|y zata'

ElőadÓ: Czkiú<y Karolyné isk' ig'

/Irásos előterjesáést a képviselők elóre megkaptak./

Kérdés. hozzászólás:

Czirakv Karolyné isk. ig.:A Hauser Lajos Átalanos Iskolában 2 éve sztint meg a

szakszerve".t' .* uLil.o. kellett volna Kozalka1mazotti Szabályzatot késziteni'

mert a kollektiv szetzőőés hatály át vesáette'
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A KÓzalkalmazotti Szabrályzatról a képviselőtesttileürek kell hatÍronia, mert

pefinlgyi kihatásai vannak.

Rieger ribor: Nem érti miért kell a rendkívtili szabadságot a szabályzatba

bevenni?

Klein Zoltanné: A rendkívtili szabadságotvag5rjogszabaly szabÍlyozza,vagy a

munkáltatÓ engedélye zheti.

Vassné Balazs Gyorryi: A törvény szabáilyozza avárakozási időt, valamint

szabáiyozza avezetői pÓtlékot, ami CzkÍtcyné esetében zaa oÁ, u igazgatő-

helyettes esetében |5o %.

Apalyázatokért a d1jazás a bérkeretből történik.

Ezekkel kapcsolatban fenntartásai vannak, mert az Ónkormány zat pétlzugyt

helyzete nem olyan, hogy mindez fedeztrető lenne-

Dr. Doczy Mariann:Ha hoz pénzt a pÍúyÍnat' miért ne lehebre azért jutalmani?

PfaffZsolt polgármester: Javasolja atáboraztatásért jérőpétutktilon bevenni a

költségvetés személyi kiadás aba,és nem a bérmegtakarítás terhére kifizebri.

A fizetesi előleget pldig úry szabalyomi, hogy a mínímatbér otszorösét veheti

igénybe évente ery alkalommal akozakalmazott.
Jávasolja a fizetesi fokozatrralvaló lépés vÍrakazási idejének csokkentéséhez a

,,3 évenként egyszef' megbatarozást bevenni'

Vassné Balrízs Gvöresri: Külfoldi kapcsolatokra, ill. kÍilföldi kiktildetésre nem ter_

vezettaz iskola semmit. Sztikség lenne rá.

Mádlné Sas AnikÓ: Véleménye' hogy akozakalmazottak részére sok mindent ki
lehet fizetrri.

PfaffZsolt polgámrester: Kéri a Testtiletet, aki a külföldi kiktildetésre az tigyeleti

dij me gadását j avas o|ja, szav azzon.

A Képviselötesttilet a ktilfoldí tigyeleti &jat} igen, 7 nem szavazattal elutasitotta.

FfaffZsolt polsiírmester: Kéri a Testiiüetet, aki a páúyénatokért jaÍó dljjal

egyetért, szavazzon'.

A Képviselötesttilet apéilyáuatokért jarÓ dijjal 6 igen, 1nem 2 tartozkadással

fudomásul vette.
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PfaffZsolt polgármester: Aki a fenti módositásokkal a Közalka]mazatti

Szabályzatotelfogadja,szavazzon.

A Képvi selőtesttilet eryhangul ag - 9 sz'av azattal,- elhettszav azat nélktil _ a Hauser

LqiosAttalarrosIskolaKozalkalmazottiSzabáLyzatátfu domásulvette.

b./ Tájékoúatő a ryermekjóléti és ryermekvédelmi feladatok ellátásarÓl.

Előadó: trfaff Zsolt polgármester

/Irásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés. hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann: Az elfagadást javaslom.

A Képviselőtesttilet eryhangul ag - g szavazattal,- ellenszavaz'atnélktil az alábbi

hatfuozatatltozta

Úrkut KÖzsé g Ónkormanyzati
Képüselőtesttilete a ryernrekj óléti és

ryermekvédelmi feladatok ellatásaról szilo
éioterjesztest elfogadj a, azl998. Évi
gyermekvédelmi munkát megfelelőnek
tartja.
Utasítja a polgrírmestert és a jegyzőt, hogy

az értékelésről tÍtjékoztassa a Meryei
Gyámhivatalt, valamint az Országos
Család- és Gyermekvédelmi Intézetet.

Felelős : polgárme ster, jegyző

Határidő: azonna|

c.l Gázfejlesztés.

PfaffZsolt polgiÍrmester: Tájékoztatja aTesttiletet, hogy a VABEKo és a WE_

GAZKft tudomasrlra jutott, hogy kozségtinrkben a Bakonygaz Kft szervezésében

folyik a gázpragrart' á" u finanszírozással kapcsolatban problérnák jelentkeztek'

^{anlatoi kivannak tenni az onkormányzatnak annak érdekében, hogy Urkuton

*eg61v1. Évben a fiitési szezon előtt megkezdődjön a vezetékes gazszolgéitatás.
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A Bakony gázlegptibbi érteke r}etén elhanglatt az is, hogy a Bakonygánan beltil

a II. titemet' ahova Úrkut is tartozik a]KoGÁű csinalja meg a Bakonygazon

belii{,vary a Bakonygazon belül a kft közvetlentiLl kot szerzoőést az

alva]lakó zőval,3' Megoldasi mÓd, hogy kiléptink a BakonygÍnbőlés

onkormányz ati bertházásként készti{ el a rendszer'

Kérdés-bozzászőlás:

Biro Vencel WE_GÁZ Kft. Képviseletében: Az áiltalaképviselt csoportok

r'u:ru"aot lenÍ}ének Urkuton a gál4rogranmegvalósulása érdekében pénzt

befekteüri. Ennek feltételeként aztkérik az önkormányzattil, hogy a Bakonygaz

Kft_bÓ1 1épjen ki a vonatkozó tarsas ágs. szerződést mond afel.Ezenkíviil igényt

tartanak ú ekésailő rendszer tulajdonj ogára. Kérik az önkormányzatot, hogy a

Maryar Energia Hivatal altal kiadottszolgáltatő kijelölő határozatot' amely a

KoéAű'-ra vónatkozik, vonassa vissza. Ót a rendszer megépitése utan új

szo\giútatót jeloltetnének ki, akivel megállapodást kölrének arra

,rooutko"ón,hogy géa imésének egy meghatarozott szénalékát résztikre áttaőja

Rieger Tibor: Mí marad az onkorményzatnak?

Pfaff Zsolt Nem marad az önkorm ányzat trrlajdonáb an a vezeték'

Rostási Mária: Ha azonkormanyz at a gázbervhéuást sajátjaként valósitja ffieg'

"gy "'k"'-'.ú 
kell a kÓzbeszerzésitörvényt, amely szigoru előirásokat tartaLmaz

a pálbyÍnatáSra' a hatarídőkre, stb von atkozkozőan'

Ezenkívtil gondolni kell arra is, hory a Bakony gázKft'ben van 15 millió forint,

melyet péilyár:aton nyert az önkorminyzat.

BirÓ Vendel: Mivel ez közös beruhazás lenne, véleménye szerint a kozbeszerzési

tö*é''yt ""- kell alkalmazri, de a jogászukkal ezt|etisztá'za. A 15 millió forint

nélktil is megcsinálják a gánbenlháZást.

Vassné Balazs Gyorgyi: Mennyi idő van hátraa testiileti dontésig, hogy fiitési

idényre legyen giíz Urkuton.

BirÓ Vencel: Ha ők kapjak abenlhánást, ugy junius l5-ig a testtiletnek erről

donteni kell, hogy szeptember l_től gÍnszolgÍútatás leryen.

PfaffZsolt polgármester: Sok kérdéstisztizatlan még, ktilönös a szolgráltatói jog

,rirr"ur,.o*isur, es 
"j* 

kéréssel kapcsolatban vannak fenntartásai' Javasolja a

gázbervhénással ka|csolxos dÓnté s me fuozataLát a Bakonygaz Kft kozrytilését

követően meghozni.
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AKépviselőtestÍiletpolgármester javaslatávalegyharrgulageryetért'

d./ Wolszt LászIő üsszatéritendő tanrogatás iranti kérelme.

PfaffZsolt polgármester: Wolszt Lászlo és neje Úrkút,Temető l- 34- Sz' alatti

1'k"-"k l'ká'épité*i tá*"g"tá*t kértek. Kérelmtikhoz csatoltak a lakásépitési

jogerős engedélyt, a hitelsz erződést,keresetigazolást. Kérelmtik megalapozott,

ja"a.otja résztikre 1oo e Ft. támogatást megadását'

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzoÍt el'

A KépviselőtestÍilet eryhangul ag - 9 szavazattal.- ellenszavazatnéLkiil, - az alábbi

hatérozatothazta:

24l 1999. N . 2o.l ol<Ift- sz. határazat

Úrkut Kozség Ónkormanyzati
Képviselőtesttilete Wolszt Lászfő és neje

Úrkrit' Temető a.34. Sz. alatti lakosok

részére 1oo. ooo .' F t. azaz Egy szénezer

forint
kamat és költségmentes visszafizetendő

témogatást rállapít ffiog, az iskilti 3 48 l 2

ingatlanon |akőház épitése célj abÓl'

A kérelme zők ahelyi támogatást lo év

alatt, eryenlő ré szletekben tartoznak

megfizeüri.
A Me gallapodás tarta7mazza a r észletes

feltételeket, melyet a jegyző készít el.

Felelős: polgárme ster, jeryző
Hataridő: azonnal

e.l Témagatás iranti kérelmek.

PtaffZsolt polgármester ANyugdijasklub kérelemmel fordult a Testtiüet felé'

sba részesitse' A Tisáa Forrás alapiwany

nevében Toplakné Feith Rozaia fordult kérelemm e| az önkormiányzat feLé' hogy

az ővőőaérbekében létrejött alapitvanyt az Ónkormányzat is támogassa'
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A kérelmek előterjesztésével eryidejüleg javasolja' hogy a Nyugdijasklub

részesü!Ón .gy'"ó'í, lo.ooo.- Ft-os táÍfr'logatálsba, míg az aLapiwámy kapjon

5o.ooo.- Ft egyszeri tamogatást-

A Képviselötesttilet eryhangul ag - g sz-avazattal,- ellenszutazat nélkiil az alábbi

határozatothoda:

Úrkut Község Onkormányzati
Képviselőtestiilete

a. l a kozségben mtikodő Nyugdijasklub
részéte lo.ooo.- Ft.
b./ a TisztaForrás alapiwany részére
50.ooo.- Ft.

eryszeri támogatiist állapit meg' a
gazdrílkodási tartalék terhére.

Felelős: polgármester, jeryző
Határidő: azatnal.

f . l Pál Zsalthelyiségbérlet iranti kérelme.

PfaffZsolt polgrírmester:Az önkorrrányzat tutajdonában lévő Csokonai u- l. sz.

épii'.tb." *" ga7nhatőiires helyisegekbőlkér eryet, bálásruhák értékesitése

céljából.

Kérdés. hozzászólás:

Dr. Dóczv Mariann: Támogatja a kérelm et. Az éptiletben müködő boltok bérleti

dijat, koztizemi dijat fizetnek?

Rostási Mária: Bérleti dijat a minidiszkont és a videotéka utián fizotnek.

A vizdij at, iíramdij at az önkorm ény r-at frzeti.

Vassné Balrázs G.vörryi: Akaauemi dijat a bérlőnek kell fizetri. Nem érti miért

az ÓtkormÍmyzat fizeti'
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PfaffZsolt: AzéÍtaz önkormányzatftzeti,mert a mérősitést a lakásokban és a

h.'y'.ég.kben nehezen megoldható, egy régi, elavult vizrendszer van. A kiilön

mérösités nagyon sokba keríilne.

Sztics Péter:Átahnyt kell fizettetni a bérlőkÍ<el. Javasolja a helyiség kiadasát havi

1o.ooo.- Ft+ rífa bérleti dijért.

A Képvise1őtesttilet eryhangulag - 9 szavazattal,- e|\enszavazat nélktil az alábbi

határozatotbozta:

Úrkút KÖzség Onkonrrarryzati
KépviselőtesttiLlete Pal Zsolt Ajka,
/levelezési cím: Úrkut, Jikai l.4.l sz- alatti

lakos részére a Csokonai u. 1. sz. alatti
onkormányzati tulaj donu éptiletben

megbatalálható l volt edzőterem/ helyisé get,

havi lo.ooo.- Ft + afa bérleti dijért kiadja
1 év időtartaÍnÍa.

Felelős: polgárme ster, jegyzo

}JatÍlr:rdő: azangal.

g./ Napkoziotthonos Óvóda takaritasi sztinete.

PfuffZsolt polgármester: Az ÓvÓdavezető kérelemmel fordult a Képviselőtestiilet

f.'é' h"gy *g.aery.zze azóvóda nyáÍi zárvatartását 1999. Julius 5.-tő1 augusztus

l9_ig. hrdoHásul .iőudták, hogy a rendes ZéffvataÍtéLson kivtili időre két sztilő

je1ezte,hogy ryermekét óvódába szereüré járatni. A két ryermekért az ivődát

mtiködtetni gazdaságfalan. .

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balázs Györgyi: Nagyon hosszunak tartja az ővődátr zérvatartását.

lügyelet is vonatkozk az óvódara is' Azt fudja'

hogy az iskolákru 1r*átko zk, mertpl. tanitás nélkÍili munkanapokon ha a tanulÓt

u 'áo nem fudja elhelyezni, ugy a feltigyel etet az iskolában biztositani kell.

PfaffZsolt polgiirmester: Javasolja a következő testtileti tilésen visszatérni rá,

miutan jogszabalyok alapj an tisztánta lett.
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A Képüselőtesttilet a polgrírmester javaslatával eryhangul ag egyetétt'

h.i PfatrZsolt polgarmester: Az iskola igazgatőjalevélben fordult hazzá, hogy

mint fennt *to "n@* az iskola néhiány tantenrrének kiadását száÁlás

céljéra,a nyári 
'áoiaáu.n 

/julius 9-W -igzo-3o fiö, julius 2l kb 20 !ő,julius 
7'

4|fől.Véleménye szerint az iskola ilyen célra kiadható, mert a tisztálkodas, eti.

Helyiségek rendelk ezésre állnak.

Képüselőtesttilet a polgárurester javaslatával egyhangul ag egyetért'

i.i viznü felujítasa.

Pfaff Zsolt pol gármester: T ájékoztatta a Képviselőtest{iletet' ho gy a DRV

kérelemmel fordult az Ónkormarryz athoz,hogy az icnkormámyzat tulajdonában

lévő sportp áilyánlévő sportöltÓzóben szerefue elhelyezni egy nyomásfokozó

berendezéit. Ehhez csatolta a sportöltoző 1:1oo léptékti alaprajzátmelyen

felttinte*ék a nyomásfokozó berendezést is'

Az onkormanyzat nemleges döntésekor kéi_ az 5l7l45 hrsz-u telken üzrrtitelep és

éptilet létsitéSet, mely természetesen költségesebb.

Kérdés^hozzászalás:

Eieeer Tibor: Most ery szivattyurÓl van sza.Ezhany m2_es.

PfaffZsolt4 xZ,SO,varyis lO m2-es.

Dr. DÓcz'v Mariann: Ha igy megoldható, naryobb kiadás nélktil, ury eryetért a

kérelem telj esitésével.

A Képviselőtesttilet eryhangpl ag - g szavazattal,_ ellens zavazatnélktil - az alitbbi

hatÍrozatot hoáa:

Úrkut KÓzség Önkormányzati
Képviselőtest'tilet engedélye zi, hogy a

tulaj donát képezo sportpályan lévő

sportöltözőben az irkilti üaendszert
tizemeltető DRv RT egy lo m_es

nyomásfokozó berendezést helyezzen el a

riu:bitzisj obb miikodése érdekében'
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Felelős: polgármester
Hatráridő: Azonnal

PfaffZsolt polgiánrrester: Az önkonrrányzatfelé olyan kérelem is érkezett, hogy a

Kilenchaz felett lévő, tizemen kivüli loo m3-estartályt'azönkormányzat adja el.

Kérdés. hozzászólás:

Lisáes Győző: Az önkonrrányzatnaknincs sztiksége rá?

Rieger Tíbor: A csardahegyiviztárolóvalmindig gond volt. Nem lehet oda

felvinni atafiÍúyt eladás helyett?

Vassné Balrázs GyörryI. Azilzemeltetőtől előbb meg kell kérde'ni, hogy a

klzségben valahollehet-e hasznositani.A döntésre csak aá követően kerüljön

sor.

Lisztes Győző: Mi lesz akkor, ha a banya nem tudja biáositani a község tészére

az iv ővizet. Felkésztilt-e erre az önkorm ány zat.

PfaffZsolt poleiárÍnester:A Yiziigs]tő]jott ery hivatalos levél, mely szerint abtnya
biztositja a község részére azívővizet.Ezenkíviil aziizemeltető is szerződéses

üszonyban van a brínyával.
A tartátlyal kapcsolatban megkeresi a DRV-t, és a kovetkező tilésen a kérelemre

- a DRV válaszátől fiiggően _ visszatér.

Pfaff Zsolt pol gármester: T ájékoztatja a KépüselőtestÍi(etet, hory a Kar sfrla
Kft_be appo'ftént bevitt telkek arveresre kerültek. A Kikiáltási anrk egyenként

2oo elFT volt. Összesen 2 millió forintnáItöbb. Rendkivtili testtileti ülést azért

nem hivott össze, mert az önkorményzafuakennyl pétue nincs, de véleménye

szerint még félmillió forintot sem tudott volna raforditaní. A telkeket barki vette

meg az arverésen, csak épitési telekként használhatj a'

Több tárgynem volt, a polgármester az iilést 2l.oo órakor berekesztette'
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