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xÉszÜtr : Úrkut KÓzség Ónkormanyzati Képviselőtesttiletének 2002. Június

21 .-énlcstitörtÓkÓd du. 17.00 órai kezdettelr:egtartott re*des tiléséről.

,ÍELEN YANNAK: Pfaff Zsolt polgármester,

Dr. DÓczy Mariann
Imri'Zoltén
KocsÓ ZattÍlrrrné

Klein Zoltánné
Lisztes Győző
Mádlné Sas AnikÓ
Vassné BalÍrzs Gyorgyr képviselők.

rÁvotpranaoÁsÁr nrnzgyrgrrz : Rieger Tibor képviselő.

reNÁcsrozÁsr toeeal nÉszr wsz: Rostási Miiria jeryző,
2. napirendi ponfiral: Dr. Steinbach Andrea fogorvos
3. napirendi pontnrál: Teiermeyerné Nagy PalőczMagdolna kuratórium elaoke

az Ünzs ngtw: rozséghér:a- tanácskozó terem.

PfaffZsolt polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megiállapította, hogy az

tilés lratarozatképes, mert a TestÍilet l0 tagiábÓl 8 ffi jelen va:r.

Ezt követŐen ismertette aziilés mpirendjét, melyet a TesttiLlet egyhangulag

elfogadott.



NAPIREND:

1
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1.l Gynrs BT - egészségtiryi vállakozás - tajékortatőja a
Háziorvosi Szolgálat mtiködéséről.

Elöadó: Dr. DÓczy Mariann
hááorvos

2.l Szentgál-Úrkút fogászatikorzet műkodésérőL.

ElőaóÓ: Dr. Steinbach Andrea
vállalkozi háziorvos

3./ A,,HauSgr Lajos'' Emlékalapítvany műkodése , gazdétkadása.

Elöadó: Teiermeyerné Nagy Pa]Ócz Magdolna
Kuratórirm ElnÓka

4.1 Yegyes tiryek.

a./ Veszprém Merye KÓzoktatási terve.

b./ Helyi támogatási kérelem.
c./ Fenyves, Erdész és Árok utca aszfaltozása
d. l 1Jrtalános Iskola napkcizis étkeztetéséről.
e./ Polgármester jutalma.

f./ Úrkut belterület 10/38 hrsz-u ingatlan ügye.
g.l Yo1t kulturháZ ipari célú hasznosíthatóságaról.

A./ Jelentés a lejárt határidejű testtiüeti llatáaozatok végrehajtasáról.0

Előadó: Polgármester

PfaffZsolt polgármester a lejárt hataridejű testiileti batérczatok végrehajtásráról

az alábbi szóbeli előterjesztést tette:

16!2Ü02. N.9.l okl(*. sz.határazat: A község távlatiuzellátására vonatkozi
tanulmanyterv szakmai szempontból va]ó előkészítése tarryában a DRV RT Fejér

Megyei lgazgataja a döntésnek megfelelö megbízást megkapta.

W 20a2. N .9.l ol<Í{rj'. sz. hatÍrazat: TvÍtszori Béla urkuti lakÓs

lakbérbeszámítással kapcsolatos elutasító döntés postiízva lett.
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l92aa2. N .9.l ÓkKt. sz. hatÍrazat: A Yeszprém Meryei Tertiletfejlesztési

Tanács felé a teki elnyerése érdekében a pályiaatokleadást nyertek.

2a2aa2. N .9 .l ÓtKt. sz. hatirazat. A Nyugdíjas Alapszervezet és a Nyugdíjas
Klub részére atÍmogatÍtst kifizetésre kenilt.

2l2aa2 . N .9 .l ob'Kt. sz. batárazat: A telrr pályézatra az anyag megkÍildést nyert.

Kérdés. hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal. - ellenszavazatnélkÍil - a

Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: Gynrs BT _ egészségtiryi vállalkozás - tájékaztatőia a}{é'r;iorvosi

Szolgálat miikÖdé séről.

ElőadÓ: Dr. Dóczy Mariann
háziorvos

/Írásos előterjesztést a képüselők előre megkaptak-/

Kérdés. hozzászÓlás:

Yassné Balazs Gyorryi: Nem naw ez akorzet? Nem lehefire ery ryerekorvosi
kÓrzetet is kialakítani?

Klein Zoltanné: Mit csinál a HOME CARE Szakápolási BT és kikből rál1?

A receptírásra is uryanannyi időt kell várni a orvosi rendelőben, mintha valaki

beteg lenne. Nem lehetne ezen váltortatui, esetleg úgy, hory csak receptírási

időpontot ad meg a lrazíorvos?

Dr' Dócz-v Mariann háziorvos: Ebben a körzetben 2 orvos nem élne meg' a

ryermekorvosi körzethez sincs annyi ryerek, mint ami elő van írva hogy

meglegyen, és xeg is éqe az orvo$ak.
A Home Care Bt azajkai ápolónőkbőlá7l, és munkaidön kívtil az ctthoni

szakápolás - a ryógytornátÓl elkezdve a beteg mosdatásáig - tartozik bele. A tb
finanszírorza őket,mar Úrkiton is tobb esetben dolgoztak-

A Képüselőtesttilet egyhangutag - 6 szavazattal, ' ellerrszavazatnélkiil -a

tájékoztztatelfogadta.



2. napirend: Szentgal-Úrkrit fogászati körzet műkodéséről.

ElőadÓ: Dr. Steinbach Andrea
fogorvos

Áiásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés. hozzászólás:

Mádlné Sas AnikÓ: Men*yi a minimiílis helyigény a fogászati rendelő
kíalakításara? Uryanis szÓba kertilt' hogy a volt SzatÓ féle bérlakás ery részébol
fogorvosi rendelőt kellene kialakítaai.}JraezmegvalÓsítható lenne, hajlandÓ lenne

a fogorvos is anyagiakat aldozni rá?

PfaffZsoll A közos körzet elfogadotta véút?

Dr. Steinbach Andrea fogorvos: A jelenleginél nem kellene naryobb fogaszati

rendelő, és természetesen anyagiakat is áldoala rá.

A kozos körzetet azértkellett létrehoad, mert Urk*tat elvették volna tőle, de mar

több mirlt 5 éve dolgozik itt, ismeri az embereket és őt is ismerik, ezétt szerette

volna ha továbbra is itt dclgozhatna. végtil is megfelelően miikodik Sze*gal-
Úrkut osszevont körzete.

PfaffZsolt polgiírmest* Tájékoztatja a Testtiletet, hogy a Hivatalmiiszaki
iiryintézője dolgozik a volt Szató fele lakás áttervezésén, rÓvid időn beliil a
Testtilet elé terjeszti.

A Képviselőtestiilet erylangulag _ 8 szavazattal, - ellenszxrazat nélktil - a

tájékaztatőtelfogadta.

3. napirend :,,Hauser Laj os'' Emlékalapítvany műkodése, gazdálkodiisa.

ElőadÓ: Teiermeyerné Nary PalÓcz Magdolna
KuratÓrium Elnoke

/Írásos előterjesztést a képviselők elöre megkaptak.l

Kérdés. hozzászÓlás:

PfaffZsc1t polgarmester: Megszokott dolog, h*gy az alapi*ény pedagÓgust

jatalmaz?



ÁT

Teienrreyerné Nagy PalÓcz Magdolna: Eddig még nem volt ilyen, most azért volt,
mert a Krnatórium egyik tagaly*gdrjba vonul.
Szeretné a testiileti tirlés résztvevőin keresztiil is megkoszÓnni az sziz 1 %-éLt

nekik juttatÓ allampolgarok adományát.

A Képviselőtesttilet egyhangulag _ 8 szavazattal, - ellensravazat nélkiil - a
tájékoztatÓtelfogadta.

4. naBirend: Veryes iiryek.

a.i Veszprém Merye Közoktatasi terve:

Előadó: Polgármester

Pfaff Zsolt pol gármester: SzÓbeli előterj esztésében előadta, hogy Vesryrém
Megye Közoktatasi feladat ellátási, iatéznényháilőzat- műkodtetési és fejlesztési
tervének feltilvizsg éúatáta Veszprém Megyei Ónkormanyzat Közgyiilése
rcDailz. lILL4.lMoK hatfuozatáva| elfogadta.Ezt az anyagot megktildte a

teleptilési önkormanyzatoknak is, és elfogadásra javasolta. AZ anyagot - a
képviselők testiilet előtti előzetes é*esítés alapjárl- txulmrinyozhattiik.
Elmondta aztís'hogy e doku*entux elfogadása feltétele eryes pályazatokon
való részvéte1nek'

Kérdés- hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal, - ellenszavazat rrélkiil 'azaLábbi
hatÍxazatot hozta:

22 fi0a2. NÍ.27 . t öl<Rt. sz. batár azat

Úrk-ut Kozség Ónkormarryzata Vesryrém Merye
kozaktatási,feladatellátasi,intéanényhrálőzat-
miikodtetési és fejlesztési tervének feltilvizsgalatat
elfogadja.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonna!

b./ Helyi tamogatási kérelem.
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FfaffZsolt polgármester: ozv. Galbané Pichler Ramóna Úrkirt, Béke u.l1- sz.

alasi }akos lakásbővítéséhez kért kamatme*tes támogatást. Kérelméhez csatolta

jogerős építési engedélyét' a jovedelniigazolásokat. Családjábanaz ery főrs jutÓ

ettugio1.._c1elem: 29.865.-Ft. Kérelmezőtek2 fő kiskoru gyerrneke van. Javasolja

részére l50 ezer forint tÍmogatás megadását.

Kérdés" hozzászÓlás: Nex hangzott el.

A Képüselőtesttilet egyhangrrlag _ 8 szavazattal. - ellenszavazatnélkÍil ' az alábbi

határazatot hozta:

23t2Ü02. NI.27.l olil{t sz. batározat

Úrkut község Ónkormanyzata Galbarré Pichler Ramóna

Úrkut, Béke u. 1l. Sz. alatti lakos részére 150.000._ Ft
azaz Egy sztn-atve*ezer forint kamat és koltsé gmentes

támogatást állapít meg azÚrkuti 448 hrsz-u ingatlan

bővítéséhez l0 év a]at, egyenlő részletekben tartonrak

megfizetni.
AMegállapodástartalmazzaatészletesfeltételeket,
melyeket a jegyző készít el.

Felelós: polgármester, jegyző

Hataridő:julius 15.

c.LFenyves' Erdész és Ácok utca aszfaltozására arajánlatok.

l ArajánLatokat a képviselők előre megkaptak'/

Pfaff Zsolt polgiírmester: Tájékoztatja a Képüselőtestiiletet, hory a Mélyépitő

Budapest, u srnaBAG Pápa, és a STRABAG Veszprém adott áxajánlatot a

Fenyves aztr'tdészés az Arok utca aszfaltazáséra. A harom utca felujításÍra a

Mélyépítő bruttó érajÍrnlata 5'915 elFt, a STRABAG Kft 5.361 eFt, a

srnanac Építö Kft 6.020 elFt. A STRABAG KFT árajtnlatéhan Van egy olyan

tétel, ame|y nem helyeseÍI Szerep el. Azkorrigalva lett, íry az c érajánilafiilc' 5.22l

e/Ft. Elmon dja aztis, hory a koltségvetésben e feladat megoldiísríra bruttó 3

millió forint van tervezve.

Vassné Batiizs G}rÓreTri: Durvarr 2 millió forint hiányzlk. Érdemes erről tovább

tarryalni?
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PfaffZsolt polearmester: Mindenképp meg kell tárgyalm, a hianyzi dwvrb 2

millió forintot javasolja nagyobb részben a gáZ száxlaril kiegyenlíteni, annál is
inkább, mert a Fenyves és azErdész utcát a gánrezeték kiépÍtése kovetkeáében

lett ilyen rossz allapotu. A\ttáxyzo összeg másik részét apénnrnradvrfury terhére

javasolja fedezri, amennyiben a STRABAG KFT aján|atakertil elfogadilsra,

mivel erységaraik a legkedvezőbbek' és ez alapjan ez alegkedvezőbb *ajánlat.

Dr. Dócry Marian:r: Yéleménye szerint alaposan meg kell gondolni az.iltépítést,

mert a szennyvízcsatornázásra nem lehet *ot ,iig várni - főleg rnem azArok
utcában - , aztmeg kell oldani, és ha azi*előbb elkésztiJ, irgy is fel kell törni.

PfaffZsolt polgármester: Maximalisan egyetért dr Dóczy Mariannával, de

figyelembe kell venni, hogy naryon rossz allapotuak azutak, z
szewtyvizcsatornáaás előtt, a szenrryviüísztitotkell felujítani, ami több évet fog

igénybe veani' Nem beszélve aról' hogy ezen utcák lakói esős időben alig fudnak

közlekedni.

Mádlné Sas AnikÓ: A STRABAG Kft ajánlata neki is szimpatikusabb, targyalni

kell veltik az elkásmiatt is, és tételesea át kell nézi:ie a miiszaki tigyintézőnek is'

Javasolja e céggel azutcákfelujításara amegbizást kiadni azza}, hagy az elkást
korrigáljak. Amúg} is, - ha lem lenne elírás - a STRABAG 1ú ajánlata a

legalacsonyabb.

PfaffZsolt polgármester: Javasolja azErdészés a Fenyves utca felujításanak

kÖltségeit a gÍz:szár'r,ÍrlrÓt kieryerúíteni, a 3 millió forint a koltségvetésben

tervezve Yasl, alnélrryző részta pénzrnaradvány terhére kelle*e fedeari-

Dr. DÓcz.v Mariann: Eg}etért a polgármester javaslatáva].

A Képviselőtesttiüet eryhangulag - 8 szavazatta\. - ellerrszavazat nélktil 'az a|ábbi

határozatot hoáa:

24120Ü2. Nl.Z7 .Í Öl<Kt sz. határ ozat

Urkut Község Ónkormányzat

a.l azÁcok, a Fenyves és azErdész utca aszfaltozási

munkálataira beadott 3 Írajét{atköZtil a STRABAG Kft
Pápa 5.22? elFT-os ara1énűatátfogadja el
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b.l azutak felujitétséra a koltségvetésben tervezett3 míllió
forinton feliili részt
_ a Fenyves és az Erdész utca felujítási koltségeit a
gáuszá:mlárőlbiz-
tosítja,
- a további hirányzó összeget a pénzrraradviírry terlrére

kell biztosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

ő.l altaLtnos Iskola napközis étkeáetése.

PfaffZsolt polgármester: Az iskola igazgatőjaröüd levélben tájékaztatta, hogy a
Blu Belfegor éttere:x egYik trrlajdonosa sziban kozolte vele, hogy a következő
tanévtől a gyermekétkeztetést nem vállalja.Ez az onkormányzatrrak és az
iskolrínak is kozös, naw gondja lenne. Tudott dolog a Testiilet előtt, hogy a
napkozi újraindítáSa Í}Z elrnúlt tanévben történt, jól ÍnlikidÓff, továbbra is fenn
kellene taÍtaní.

Cziraky Karolyné iskola iBazgatÓja: Az Ajkai ÁNrsz főorvosánaljárt, ahol
felvilágosítást ké* arra vonatkozőan, ha máshonnan szállítanak az iskolába az
ebédet, milyen feltételeketkellene biztosítani. Kell egy beszállítasi helyiség,
tá|ali konyha, terem l étkező asáa]okkal, székekk eU, kézrnosÓ /lride g-

melegvizesl. A tétalő konyhában étel melegítési le}retőséB,3 fázisú mosogatÓ/.
Ezttemlehet az iskolában megszervezni, azért is nem, mert nincs ennyi
felesleges helyiség.

Lisztes Győző: A belibe adott lenne ez mind, Ílaaz ételt ide leheüre hozrri.

PfaffZsolt: Az idea]is bely az Óvoda lett volna, de abba a helyiségbe a
kisebbségi Ónkormányzat irodríja van, ahol a napkozi illetve a menzás étkeztetés
kenilt lebonyolításra. Ugyanitt lenne még a tornaszoba.

Klein Zoltanné: Azt folyamatosan hasztáIják az ovidások, *em lehet kíiktatní,
kiilonbea előírás ery tornaszoba.

Vassné Balazs Györgrri: Amennyiben a sztilők igényli, úgy kotelezo aaapkozi
megszeÍvezése,igy eképzelhetö, hogy ennek megoldása érdekébea még hitelt is
fel kell venaie az Ónkormányzatrrak.
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PfaffZsolt polsármester: Meg kell vizsgátni mínden lehetőséget és ha mód van
rá,llgy meg kell oldani a napkÖzis étkeáetést is. Az étterem jelenlegi
ttrlajdonosai még írásban nem jelentették be, hogy a szerzodést fel aka'ják
bontani. Ettől fiiggetlenül folyamatosan napirenden kell tartani a dolgot, és

elfogadható módon rendezri kell.

e. i Polgármester j utalma.

Mádlné Sas AnikÓ az ad hoc bizottság elnöke: A 2aa2. Évi t oftsegvetésben
elfogadásra keriilt a kozalkalmazottak és a koztisztviselők részére a jutalom

asszege. A koxisztrriselŐknél a béralap 66 % lett tervezve. Javasolja a
polgármester részére is bruttÓ 152.000.- Ft. jutalom megadiísát.

Kérdés. hozzászÓ1ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet7 szavazattal,1 tartózkodríssal az alábbthatfuozatat hozta:

25Í2Ü012. If,I. 27 .l öl<Kt sz. batározat

Úrkut Község onkormarryzati Képviselőtestiilete Pfaff
Zsalt polgármester részére egy szen, 1 52. Ü0Ü. - Ft. jutalmat

állapít meg'

Felelős: jegyző
Hataridő: azanrnl

t/ Úrkut beltertilet 10i38 hrsz-ú ingatlan ügye.

PfaffZsolt polgármester: Tájékozrz}a a Képviselőtestiiletet, hogy a sze*giíli
Hunyadi Mg Tsz felszámolás alatt fll. Árverésre meghirdette az urkriti
beltertiletben a 10138 hrsz_u 524 rnz naryságu unrw elnevezésti területet,
200.000.- Ft-ért. A tertileten az orrkormányzat fulajdonártképező wnrllu építmény

van. Célszeriinek taÍtafláha az önkormányzat a teriilet megvenné, nehogy a

későbbiekben, ha magrírrtulajdoaba keriil, bonyodalmakat okozzon. A 200.000.-
Ft. fedezete a pénnnaradvany terhére biztosíthati lenrre.

Kérdés- hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangulag _ 8 szavazattal,' - ellenszavazatnélkiil 'az alábbi
határozatathozta:

26ÍzÜa2. NI.27.Í okkt sz. határozat
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Úrkút Község Ónkormmyzata bejelenti vételi szandékat

az trkőtibelteruletb en található 1 0l3 8 hrsz_u, 524 m2

nagyságú ingatlanra a CASH és LIMES Vagyonkezelő és

FelszárnolÓ RT által me ghirdetett nyilván as pÍ:"1y ánatr a.

Az onkormányzata vételi ajánlatot 200.000._ Ft_ba:r

batárazzaffi€B, melynek fedezetét a pénzrraradvany

terhére kell biztosítani.

Felelős : polgármester, jegyzó
Határidő: julius 10.

g./ Volt kúlturhaz ipari célú haszrosíthatóságaról.

PfaffZsolt polgármester: 2002. Áprilisában Szlotta Gábor ajkai va]lalkozi
megkereste a polgármester és elmondta, hogy megkívanja vásarolni az tiresen

alló és nem műkodő, a Carló kft tulajdonátképező kulturhaz megnevezésű

ingat1ant ipari haszrrosítás céljából. Megkérdezte, bogy a hasanosításnak milyen

feltételei vannak és kérte az Önkormányzatot,hogy segítsen felveÍ'Íti a kapcsolatot

az tngatlanközvetlen szomszédaival annak érdekében, hogy ki kérhesse

véleményiike1ahasnlosítassal kapcsolatba:r. Felajánlotta, hory az onkorminyzat
vezetőiés a szomszédok tekintsék meg a jelenleg is Ajka-Csingerben ipari

termelést végző ilzemét,hogy kazvetlen informáciÓkat kaphassanak a

mtikodéssel kapcsolatban. A polgánnester és a jegyző élt ezzel a lebetőséggel és

megtekintették azuzemet. Apolgármesterkozvetítésével ta}Ítkozőjottlétre a

vallalkozó és a szomszédok kozött.
A kulturh Ín kazvetlen szomszédságában lakó családot képüselő Molnáné
Titscher Mariann nem Órti{t azlngat\anilyen jellegíí hasnosítasá*ak, mert

szerinte aziizemeléssel jaró zaj,tn*zgás az o nyugalmukat zavarhatja és

ingatlanjuk értéke ez miatt lecsökkenhet. A vállakoző elmondta, hory a
zajterhelésre vonatkozohatíré*ékeket tsljesíteni tudja és a leendő tizembgr

alka1mazott technol őglátés munkaszervezést úgy tuója megvalasztati'hogy az a

lehető legkisebb mértékben zavaqaa közvetlen szomszédok életvitelét. A
találkozás során végul is hatarozott tiltako zás aziizem létesítésével kapcsolatban

a szomszédok részéről nem hangzott el. A valla]kozÓ nem sokkal enltá,rl' arrÓl

tiíjékoáatta a polgármestert, hogy problémái vannak az ingatlan adiís_vételével

kapcsolatban és elképzelhető hogy nem valósul meg. Ezt követően heteken

kereszttil azuggyelkapcsolatb a' az Ónkormiínyzafirak informácioja nem vclt.

Június elején értestilt a polgármester arról, hogy avállakaző azngat|ant
megvásiárolta. Errnek ismeretében a kozvetlen szomszédok hatiirozottan

tiltakoáak azipaicélú hasznosítás ellen és kérték az onkorményzatvezetőit'
hogy jarjanak kozbe' hogy ezrLe valósulhasson meg. A vállalkozó idŐközben
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Ajka város Jegyzőjénél, mint I. fok* építéshatósági jogkorrel rendelkezŐ szerv:lél

érdeklődÓtt a tervezett hasanosítással kapcso1atban. Ekkor deriih ki, hogy a

kozség általanos retrdezési tervében az ingatlanintéznényi területként szerepel'

igy ipar,célra nem hasanosíthatÓ. Eá követően a vallalkozó és a közvetlen

szomszédok kozott a polgármester kozvetítésével megbeszélés zajl*tt le. A
megbeszélésen a kozvetlen szomszédok továbbra is kifejeáék tiltakozasukat a

tervezett ipari célú hasznosítással kapcsolatban. A polgármester tajékoztaIta

mindkét felet' hogy a soron következő képviselőtesttileti iilésen a témát a

részvételtik lehetőségéveltérgyaljikffieg, ktilonos tekinteüel arra, hogy azipai
célú hasanosítás csak akkor valÓsulhat Íleg, ha a kozség általaros rerrdezési

tervét :xÓdosítjak, amely képviselőtesttilet lrataskorébe tartozik.

Javasolja a Testti1etÍlek, hogy a jelenlévő Szlotta Gábor vállalkozó és a

szomszéd' Molnárné Titscher Mariann is24. percben elmondhassa véleményét.

A Képviselőtestiilet egyhangul ag a 2-7 perces bszzászőlásokkal egyetért.

Kérdés- hozzászólás:

Szlotta Gábor vállalkozó: Jelenleg Ajka-Csingerben egy 35 fos cége-van-

Me greadelések alapj r{n termékeiket saj at maguk iú\itják elő. Megrendelőik

naryobb résztktilfoldiek. A jelenlegi-tenilettik kicsi, ezért jÓttek Urkutra.

Fémipari termékek megmunkálásával foglalkoznak, pl. darabolás, hajlítris' fiirás,

festés.
Célja a helybeli lakosság foglalkoztatása.
Egy mtikodő, jÓl sze*ezettipari tevékenységet hoana ide, mely a településnek is

anyas basznáraszolgiálna, mivel ide fizetné a helyi iparíizési adőt, a őolgozii
utá*r a személyi jövedelexadó is az onkormÍnyzatbozkeriilne.
Szandékát, hogy a továbbiakban is fen:rtartja.

PfaffZsolt polgármester: Szeretné ha Szlotta ur mondana valamit a

tecbnolÓgi éxől, amunkaszervezésről, a zaj és a kornyezeti hatasokról.

Szlotta Gábor: Zajhatas csak a jogszabályba* megengedett szint alatt lehet'

ktilonben a tevékerrység végzését a hatóságok nem is engedélyeanék-

olyan automatagépei vannak, amelyek csak a minimalis, a megengedett zajnál is

kisebb zajhatástidéanek elő.A kÖrnyezeti nappali zajhatást nem novelrzé az ő

tevékenységük, az éjszakai nyilvan más. Yaltozat1anil olyarr megoldásokat

keres, amelyek még mindig csökkeatik a zajhatást.

Har*m miiszakban iizerxelne a vállalkozása, a3. mtlszak, az éjszakai lenne,

amely az ellenőrzésre korlátazódna. Minderyik miiszakban 1o-1o dolgozÓ lerrne,

nllvan úrkútiak, a későbbiekben eztalétszámot 50 főre szere&Ié felemelni.
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Számáxanagyon fontos lenne, hogy mielőbb elinduljon aziszem, mert rengeteg
kiilÍöldi - szerződésben vríllalt - kötelezettsége van. De nem mindenáron Urkuton
kell bogy legyen ez az tizeme. Van más lehetősége is.
Fontos lenne az épület átalakítása' átépítése is. Egyenlőre csak a hosszabbik
épületben folyna a munka.

Pfaff Zsolt polgiírmester: Éprileten kíviil milyen tevékenység folyna?

Szlotta Gábor: Semmifele tevékenység nem folyna éptileten kíYiil.

Molnárné Titscher Mariaxn: Egy falu értékét atermészeti környezete adja és
nem egy ipari tevékenységre épnl az.
A települések altalában alra törekszenek, hogy egy ilyen ipari tizem ne a falú
közepén, lakóteruleten, banem lakótertiletea kívtll helyezkedjen el.
Ha ez azizemmeg is felel*e az e|őkásoknak' a vasas szakmából kifolyólag, az
zajos. A megnövekedett forgalmat is figyelembe kell venni. Reggel ó-tól este l0
őriigmunka folyík. Nem hiszi, hogy a TestiiÍet bármely tag|a szeretle egy ipari
tizem kozvetlen közelében élni. Ha valaki hazatér a munkahelyéről, otthon
szeretne pihenni, ezigy nem lenne megoldható egy ijzemkozvetlel kozelében.
A falu ezáltalleértékelőóne, mert a falut a kornyezetéért, rrem utolsó sorban a
csend miatt értékelik. Kéri a Képviselőtesttiletet, hogy ezeketis értékelje, necsak
az arryagy hasznot.

Pichler József Hrány úrhiti dolgoana az iizembe?

Szlotta Gábor. Csak urkutiakkaldolgozna, ha nincs jelentkező úgy vidékivel.

Pichler József; Amikor l996-banaz Ó:rkormányzat eladta a kultrrrhazat, nem

számolt azzal, hogy itt ilyen jellegii, nehézipari tevékenység folyna. A kúlfu*áz
tertirletén előtte évekig gépmiihely volt, és még a régi rendszerbe is arra
torekedtek, hogy a műhelyt falun kiviil helyezzék eI.

Lisáes Győző: CsaYar Yagy dugafiy:rs ko:npresszawal fognak dolgozni?

Szlotta Gábor: olyan kompresszora van' a:rrit mar szobában is lehet rnűkod:e*i,
merI zajtalan, illetve minimális zajt okoz.

Yassné Balazs Gyorqvi: A szomszédok voltak Ajka-Csingerbe? Megnézték az
tizemet?

Molnárné Titscher Mariann: Igen, a férje volt, de aztaemközvetlen
szomszédságában senki nem lakik.
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Irnri Zoltan: Ne1<t aza véleménye az elmondottak alapja:r, hogy a két felnek,

Szlotta úrnak és Molrárnénak meg kell egyezrie.

PfaffZsolt polgármester: Yéleménye szerint a Testtiletrrek a teleptilés egészét

t *n tep*'*loi". Vélemények pro és kontra vannak. A Testiiletnek döntenie kell.

Mádiné Sas Anikó: Elne utasítsák a kérést, de minden szempontot figyelembe

kell venni.

Dr. Dicz.v Mariann: Tulajdonképpen mirő} kell dsnteni?

Rostasi Mária jegyző: Az említett terület, varyis a volt lrrilttxhán az

í''ko*a'y"at jelenleg is érvényes általrirros rendezési tervében ,,intézrnényi''

területként van felttintetve, ami azt jelenti, hogy ezenteriileten Szlotta rn által

tervezett tevékenységet folytatni nem lehet. Azntérutényi teriileten jelenleg pl.

csak kulturális, sport' kereskedelmi stb tevékenységet lehet folyatatri.

Ha Szlotta ur ríltat elmondott tevékenység ryakorlásra kertiLlhessen' a

képüselőtesttile&ek arenó*zési tervét módosítani kell' a:xely midosítas időt és

péÍ|Ztigényel' végiil is szakhatóságok véleményezk az elkésztirlt tervet, melyet

majd u1.'ttit.t fogad el. Nem beszélve arról, hogy jogszabá|y is kikÓti, 2003.

December 31.-ig az önkormányzatoknak readezési terviiket feltil kellvizsgáJni.

Jovő évben erre sort is kell keríterri - pénziigyr voluatával erytitt _.

DÓntés előtt mindenképp mérlegelni kell, hogy ktiÍon ezze} a konkrét

midosítassal foglalkozzan-e a testíilet, ha igen, koksége honnan lesz biztosítva,

vaw netán a teljis felii.{vizsgálatot elkellene kezdeni, melyre majánlatokat kell

kéfi{.

PfaffZsolt polgánrrester: Vélemérrye szerint az egészterv feltilvizsgá|atát el kell

keáeoi, az-intéanénytertiüet megsztintetésével, és még ami fontos viáltoztatás

lenne pl. a belterületbe vonás afalűalsó részén ahol a gáz;átadővan' k'
arajánlatok ismeretében mar a testiilet véglegesen meghozlratja dÓntését-

A Képviselőtesttilet egyhangúlag 8 szavaza*aL,- ellemzavazat nélkiiű - az alábbi

határozatothozta:

27 Í2a82. Nt.27.Í Öl<RL sz, batírazat

Úrkut Község onkormanyzati Képviselőtesttilete
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a./ Í,htalárÍlos rendezési tsrve korszeriisítés irrinrti szandékát

kifejezi, az árajénlatok alapjan fogia meghozni végleges

döntését,

b./ avalth}ltúrháZ ter{i'letét az áltaIérrros rendezési
tervében az ,,intézrnényi'' tertiLlet alól kivonja" és lehetővé

kívránja tenni - szakhatÓsági vélemények' bazzájáxulások
birtokábarr - az áúta!Ílrlras rendezési terv feltirlüzsgálata
során a femipari üzem tevékenységét.

Felelős : polgármester, j egyző
Határidő: a./ pontban arajánlatok megérkezését követő

testtileti tilés
b'/ pontban: rendezési terv elfogadiisakor

h. Telekvásarlás iránti kérelem.

PfaffZsolt polgármester : Az önkormányzatitulajdonban lévó telkek
megvásarlása irant egy kérelem érkezett. Tájékoúa$aa KépviselőtestÍiletet, hogy

még 3 db értékesíthető telek van. Ezek köziil az 5|719 hrsz_u és 903 m2

nagyságú ingatlarrt Tenk Zsolt és felesége Tenkné Kiss Rita úrkúti lakosok

szereürék megvásarolni. Javasolja résztikre a beépítetlen telek eladásat 500 Ft_

lmz áÍért.

Kérdés. hozzászÓlás:

Vassné Balazs Gvorgyi: Az elmult évben m2-ként 500.-FT-ért értékesítette az

önkormányzat, most javasolja 600_ Ft/mz Írért.

Ktein Zoltanné: o tavayi aron értékesítené-

Dr. Dócry Mariann: 500.- Ftlmz áÍért értékesítené.

A Képviselőtesttilet 6 igen 1 nem és 1 tartÓzkodás mellett az alábbibatÍrozatot

hozta:

Úrkut Kozség onkorrnányzati Képviselőtesttilete az

önkorrranyzat fulajdonátk*,pezó 5l719 hrsz_u 9Ü3 ff2
*agyságú beépítetlen tertiletet értékesíti Tenk Zsolt és
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Tenkné Kiss Rita Úrkrit, Honvéd u. 3. Sz. alatti lakosok
részere, 500.- Ft{mz aÍért.

Felelős: polgármester, jeryző
Hataridő: julius 20.

TÖbb tárgy nem vol! a polgármester aztilést 2l.00 órakor berekesztette.

lxnft.

\

Qo.áno;. ü^. -.
Rostasi l{iÍria

jegyzőMW
pbl$armester


