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KészíiltUrkut Kozség Ónkormanyzati Képüselőtesttiletének l999.november
11._én /csütÓrtÓkön

l őu.17.oo

órai kezdettel megtartott rendkívtirli tiléséről.

Jelen vannak: PfaÍf Zsolt polgármester,

dr.Dőczy Mmiann
Klein ZoltÍnrÉ
Lisáes Győző
Mádlné Sas Aniki,
Rieger Tibor
Sztics Péter,
Vassné Balrázs Gyorgyi képviselők.
Távolmaradiísát bejelentette: Imri Zoltán, Tenk Attila
képviselők.

T
Az

:

ti{és helye:

Rostási lllf;ána jegyző

Kőzséstáza - tanácskoző terem.

PfaffZsolt polgiírmester: KöszÓntötte

a megielenteket. Megallapitotta, hogy az

Testtirlet 10 tagiaból 8 fő jelen van.
Ezt követően ismertette aztilés napirendjét, melyet a képviselők eryhangulag elfogadtak.
tiLlés hatiírozatképes'mert a
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NAPIREND: l.lKorhizi feltigyelő knácsi

tagok jelolése.

Előadó: Polgiírmester

2.lYegyes ügyek.
a.l Szociiúis otthoni beutalások.
ElőadÓ: jegyző
b./ Sportkör részéretámogatas.

Előadó: polgármester
c./ AsszonykÓrus részéretámogatas.

ElőadÓ: polgármester
d./ Téli hótakarításra áxEélrnl*.

Előadó: polgámester
e.l Benzinkut területének értékesítése'

Előadó: polgármester

NAPIREND
1. napirend:

rÁncyarÁsa'
Kórhrízi felúgyelö tanácsi tagok jelölése'
ElŐadó: polgiinrrester

PfaffZsolt polgiírmester: Tájékoztatja a Képüselőtesttiletet, hogy a mai
rendkívtirli testtiüeti tilésre azértkerült sor, hogy hataridőben eleget tudjon tennt az
önkormiínyzat e napirendi ponürak.
Az egészségugyr miniszter 4611999. /X.l.lmÓdosított rendelete alapjan amár
megalakult és mtikodő felugyelő tanácsokat 2ooo. janurár l.-ig meg kell
alal<itanl.Az önkormányzati trrlajdonban lévő fekvőbetegnténrtény esetében,
annak ellátási terÍiletéheztartoző önkormiányzatok a fenntartó önkormányzat
száméraaválasztás lebonyohtásiútozmegktildik a feltigyelő tanácsba jeloltek
névsorát' A tagjelölt személyek köZül a legÍobb személyek válnak a felügtrlelő
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tanács tagsává. Ennek alapjánury gondolta, hogy a Veszprém megyei Cholnoky
Ferenc KÓrhiíz-Rendelőintézet, a dobai Hollós Istvrán Szociotenípiás Pszichiátuu
KáÍház, a Farkasryeptii TüdőgyÓgyintézet, és az ajkai Magyar Irnre Kől1táz
Felugyelő Tanácsába kell l_l jeloltet állítani.
A mai nap folyaman megkereste azuj Atlantisz TérségiFejlesáési Tiírsulás az
iigryel kapcsolatb an, a kozos j elöltallítás érdekében.
A jeloléssel kapcsolatban azilrkiltj önkormányzat eryedtil is ríllí&atjelaltet, az
Új nuantisz TérségiFejlesztési Trírsulással együtt atlíthat jeloltet, vaw nem él a
j elrttÍllitás j o gával.

Kérdés.hozzászÓlás:
Vassné Balazs Györgyi: Feltétlentil élni kell a jelölés jogával, ffileg Ajka város
felé.
Kéri jegyzökönyvbe foglalni, bogy nem tud megfelelően felkésztilni egy-egy
témfua, mert az anyagot a testii{eti tilésen kapja, és add uram' de rögton dontetlri
kell.
E napirendi ponttal kapcsolatban is tÖbb információra van sztiksége, meg kellett
volaa beszélni a többi Ónkormányzattal,mert furcsa helyzet allhat elő,ha
mindegyik Önkormányzat ktilön ktilon jelol'
I{7einZoltÍrnré:IgazábÓl nem érti, hogy miért kelljelölni. Szeretrré tudni mi lesz a
hatáskÓre a felügyelő tanácsnak, mit kell csináInia'

Dr. Dócz-v Mariann: Nem filzllozzá sok reményt. Lesz még egy szewezet,
nem fud csinalni semmit zkőrhán érdekében'

ak<t

Rostási Mária je ryző: Javasolja a jeloltállítás jogával éljen az OnkomÍnyzat az
Ajkai Kőrhá'u;ba dr DÓczy Mariann személyében'a 3 veszprémi iftémlénybez
pedig csatlakozni kellaz Ú3 euantisz jeloltje1llez.

A KépviselőtestÍilet 7 szavazattal, ellenszavazatnélktil, l tartozkodással az
alábbi hatÍr ozatot hazta:
52 Í 1999.

lXl.ll.l

Öl<Kt. sz, határ ozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzat azAjkai Magyar Imre Karház
Felügyelő Tanácsába dr. Dóczy Mariarrn háziorvost jelö1i'
Utasitja a Képviselőtesttilet a Polgiírmestert, hogy ahatározat'
kivonat 1 példanyát a ferrntartÓ - Ajka Varos
atiának -

hildje meg.

a
J

Felelős : Polgárrnester
}Jatérndo azonrnl.
2. napirend: Veryes ügyek:
a.l Szociáiis otthoni beutalások.

ZÍrtu|éskeretében, ktiLlon jegyzőkonyv késztiüt e napirendi pontról.
Rieger Tibor képviselő, alpolgármester az tiűésről fontos tiryei miatt távozott.
b./ Sportkör részéretifunogatás.
ElőadÓ

:

Polgiírmester'

PfaffZsolt polgármester: Szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy a Sportkor
hozzáfordult' hogy tamogassa kéréstiket,mely szerint ujabb önkormanyzati
tármogatátsra van sztikségiik aÍtltoz,hogy a sportkör élni tudjon.
Kérdés.hozzászólás:

Mádtné Sas Anikó: Nem éfti apolgármester előterjesztését, mivel az októberi
testiileti tilésen elhangzott, hogy loo ezer forint táwogatást azonnal megkapja a
Sportkör' alnényző másik loo ezer forintról pedig a Képviselőtesttilet a III.
negyedévi koltségvetésibeszámoló targyalásakor dont.

PfaffZsolt Nagy sziiksége vaÍr a Sportkornek

a támogatásra, mivel

apétue

teljesen elforyott, és az alapvető dijait sem fudja ftzetni.

Vassné Balazs GvÓrryi: Először

száln7áil<

alapjrín sziímoljon e|az eddig kapott

támogatásrÓl.

Rostasi Mária je8lvző: A timogatások odaitélésénéla Képviselőtesttilet eddig
még nem határoztaffi€g, hogy sziámlák alapjrárr számoljon el a Sportkör.

I{lenZoltágné:Eztlagy hibának tartja. Feltétlentirl el kell sziámoltatni a

tÍmagatás felhaszra]ásrárÓl atimogatottat. o ezttermészetesnek tartotta' hiszen
az ővőóa, iskola bármilyen témogatásba részestil, arról el kell számolnia
megbatiáro zott batártdőn beltil.
Nem érti a Sportkört. Az önkorrnányzat az idén 8oo.ooo.- Ft-al támogatta.
Azok a valla]kozók akik eddig tamogattak, más érdekeltségiikmiatt nem tudjak.
Miért nem őket zargatja a Sportkor atámogatás míatt.
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Rostási Mrária jegyző: A Képviselőtesttilet hatáskorébe tartozik, hogy a
táma gatátst elszámolási kotelezettsé ggel, vagy az nélktil áúlapitja meg.

Mádlné Sas Anikó:Az onkormányzaürak nincs arrapéru;e, hogy közvilágitast
bővitsen, szennyvizcsatornát épitsen és még sorolhaürá a sportnalfontosabb
feladatokat. Nem kell foglalkoni e témával..
Vassné Balazs GyÓr*vi: Javasolja lezárnt e té,mát és más fontosabb üryekkel
foglalkoani.

PfaffZsolt: Javasolja a Képviselőtestriletnek jól gondolja ffiog, mert ha nem kap a
Sportkor most támogatást, annak kemény következnényei leszrek.

Yasxé Balazs GyÓrgyi: Milyen kovetkezrrrényei lesanek. Javasolja

e témát

Iezárnt.

Dr. Dócry Mariann: Nem érti, az októberi testÍileti tilésen elhangzottakhozmjért
ne tarthatrrámagáú a KépviselŐtestÍilet. A m. negyedévi beszámolő tÍffgyalásakor
e témara visszatérnek. Javasoljalezártt e napirendi pontot.

PfaffZsolt: Ha most nem kap támogatást a Sportkör, ury a ,,rolót lehuzhatja.'
Kéri a Testiiletet szavazzaÍlak az tiryben.

A Képüselőtesttilet2 igen,1 tanoz&odás és 4 nem szavazat alapjan az alábbt
hatÍrozatothozta.
53/I'999.

lXill1./ ÖkKt sz határozat

Úrkut Község Önkrrnanyzata a SportkÖr tiímogatásra
irányulÓ kérelmét elutasitj a.

Felelős: Polgármester
Hataridő: azonrnl.
c./ _Asszonykórus részéretámogatás.

Pfaff Zsolt pol gármester: Szóbeli tájékoztatój ábarr elmondj a, hogy az
AsszonykÓrus november 19._én iinnepli jubileumát. Az tinnepségre Ausztriából és
Németors zágből is érkezrek vendégek.
Ez akúombót az rrrkúti önkormányza*rak is köszöntenie kellene őket. Gondolt
iu az Asszonykórusnak íírnogatásiára.
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Ezzel eryÍitt kéri a TesttiLlet hozzájárulás ahhoz, hogy a kciltségvetésben
nemzetiség, ill. falunapra tervezett osszeget, 5o.ooo.- FT-ot az
iinnepségsorozatra,vendéglátásrafelhasznáIhassa.
Kérdés-hozzászÓlás:
Vassné Balázs Gyorryi: Csak a teleptilési önkonrrányzaÍrak lesz ez'zel
kapcsolatban kiadása?

PfaffZsolt:

A

$szervező

a kisebbségi önkormrirryzat és az iskola.

Vassné Balazs G}ior8rri: Az iskola igazgatőjától fudja, hogy az iskola ery herendi
vénátrendelt az asszonykorus jubileumiára. Az viszont nem a legolcsÓbb.
Rostási Mária jegyző: Javasolja az asszonykórus részéreegy nagyobb összegti
támogatás megadását, és egy kisebb, személyre szóló ajandékot minden tagnak.

Mádlné Sas Anikó: 5o.ooo.-Ft_os timogatásra gondol, és ery kis ajandélaa,
valamint,virágra. A tiámogatást vajon ki tudja gazdálkodni az önkorményzat?
Rostási Mária jegyző: A pénzrraradvany terhére 7o.ooo- Ft-ot javasol e célra.

A Képviselőtesttilet eryhangulag7 szavazattal,- elletszavazat nélktil az alábbi
batfuazatothozta:
54 l

1999. IXI.l'l. l Öl<Kt. sz. határozat

Úrkut Község Ónkormiányzat azAsszonykórus 25 éves
j ubileumi tinnepségére
résztikre 7o.ooo'- Ft-ot különit el a pénzrrraradvány
terhére.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal.
e./ Téli hó eltolásra érajánlat.

Előadó: Polgármester

FfaffZsolt polgármester: A téli hó tolássa] kapcsolatban a Naplóban megjelent az
önkormarryzat páilyénata, de hataridőn belül egy péilyáuat sem érkezett. Fuith
Csaba vrillalkozó a képviselőknek testtiüeti tÍlésáltal átadoff árajáxllataa
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meghivók kikriLldését követően érkezett. A télbeállta miatt stirgős lenne e
kérdésben donteni.
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliízs Gvörgyi: Feltétlen fogadni kella pályázatot, főleg mert más nem
volt. Szeretrré fudni, hogy az árajánLat áÉá-s vagy áfa nélktili árattarta}maz.
Fuith Csaba viíllalkozÓ: Áfa nélktili árat tartalmaz.
Vassné Balazs Györgyi: Az ríltalránydijas elszámolás mellett vaa' és az elrnult
télhez viszonyitva elfogadható árnak tartja az 5oo efft-ot áfával eryütt.
ErŐs havazás esetén is ery nyomon jrárhatónak kell lennie az utnak.

Mádlné Sas AnikÓ: Ő is elfogadhatÓnak tartja az árat, de ezért azutcáú<at
megfelelően hómentesiteni kell.

PfaffZsolt: Gépmeglribásodás esetén is meg kell oldani

a hóeltolást'

Rostási Miária ieeyző: Aszerződés hatarozott időre, vagybatérozatlan időre
szóljon. A fizetés mÓdja, egy osszegben, vagy két részletben leryen.

Mádlné Sas Aniki: Véleménye szerint hatfuozott időre szóljon aszerzodés, ha a
hatérozottidő leteltével megfelel' ugy ujra meghosszabbithatő. Az, összeg felét
az idén kellene frzetrli, a másik felét a kÓvetkező évben.
A lényeg a hóeltolás a havazás kezdetétől a havazás végéiglegyen.
Fuith Csaba: A feltételeket el fudja fogadni' de hory a munkát el is fudja végezni,
ahhozaz sztikséges' hogy azutcákba ne tegyék ki a kukát, mert attÓl nem tud
kozlekedni, valamint azi*közepén haryott személygépkocsitól sem. Ebben kéri
az önkorm ényzat segitségét.
Gondnak tartjaviszont a jrírmti megbibásodáskori hótolást. Nem tudja hogy fogja
megoldani.

A KépüselőtesttiLlet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellenszavazatnélktil az alábbi
tntérozatothozta:
55/1999. Dil.I1./

ÖkKt

sz. határozat

Urkrit Község Önkormiányzatamegbizza Fuit Csaba úrkúti

viíllalkozótaközutakhÓtólvalómegÍisztitáséra,hatérazott
időre 2ooo.- április 3o.-ig.
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összege 5oo.ooo .-Ft léfá-va[ egyíltt/ .
Fizetés két részletben /első részlet 1999. December 31.-ig,
második részlet 2ooo. április 3o.-ig./

Az általány&j

A Képüselőtesttirlet utasitja

a polgármestert és a

jeryzőt,

hogy a sze,rződésben a részletes feltételeket rögzitsék.
Felelős: polgármester, jeg;lző
Határidő: november 25.
e./ Benzinkut teriiletének rendezése.

ElőadÓ

:

Polgiírmester.

PfaffZsolt polgármester: Megkérte a Földhivataltól a tertiLletekröl a tulajdoní
lapot. Megállapitást nyert, hogy az önkorminyzat trrlajdonában lévő tertileten van
mégabenzinkut épiilete is. A tertilet összesen 923 m2.

Az önkormányzafirak viszont sztiksége van a kft tulajdonában lévő terület egy
tészére,hogy biztositlrató leryen Klein Ferencné részéreingatlananak
koxertiletről való megközelitése, igy a gárubevezetés.

Kérdés-hozzászÓlás:

Lisáes Gvőző: Véleménye szerint Klein Ferencné a Kilenchaz utcából is
megközelithetí családi házát, és iry a KilenchÍnltcéhal is megoldható a
gílw ezetékkel való ellátása.

PfaffZsolt: Nem oldható ffi€g, mert nincs annyi hely. Azidő viszont stigeti az
onkormányzatot.

Y'len ZotÍn'né: SzereÍréme gkérdezri, kinek a dol ga az előteqeszté sek
előkészítése,testtilet elé terjesztése. o *eg volt nyugodva' hogy ami a testtilet elé
kertil, az az i'iry megfelelően elő van készífue.Ha igy lett volna, úgy nem
kerÍirlhetett volna aITa sor, hogy az onkormányzat értékesítseévekkel ezelótt az

utat is.

Pfaff Zsolt pol gármester: Telj esen igaza van Klein Zolténnénak.
Vassné Balrázs GyÓrryi: Ugy érzi ez az üry nem az orkormányzat ürye.
Rendezze el a két érdekelt fél. Az Ónkormányzat pedig éljen a kisajátitás
lehetőségével.

8

PfaffZsolt: A kisajátitas hosszadalmas folyamat, a gáz;benÍ,tazás pedig most
folyik.
Vassné Balazs GvÓrryI. Javasolja a93l2 hrsz-u teriiletet felkíníáJni a Titoil Kftnek megvételre 15o.- Ft/m2 é$ért,vagy bérleti jogviszonyl felajánlani 1o.Ft/m2llti*apra. Ugyanilyen iárért megveszi az önkorményzat azt a 40 m2-nyi
tertiletelet, melyre szükség van, hogy Klein Ferencné be fudjon járrn az
ingatlaniíra.

A Képüselőtestület Yassné Balrázs Gyorgyr j avaslatát egyhangul ag'
szavazattal.-ellenszavazatnélkiil-elfogadta.

e./

7

PfatrZsolt polgrírrnester: Kéri eldontem az éü kozneghallgatás időpontját'

Vassné Balazs Gvörsii: December elején leg;'en'

PfaffZsolt: December 9--én, hogy

é1ő kÓzvetitést

fudjon adni Vrárbiró Tamás.

A Képviselőteshirlet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellensr-avazat nélktirl, az alátbbi
határazatothozta:
56t 1999 - !XI.11,.

t Ol<Kt.

sz. batfu azat

Úrkut kÓzség Önkorrnanyzat Képviselőtestíilete évi
közneghall gatását - munkatervében fo glalt napirende*Í<el du. l7.oo Órakor tartja.
1999. December 9.-énlcsütörtökÓrr/
Felelős: polgármester
HatÍlr:rdő november 25.
Bejelentések:

PfaffZsolt polgármester: A Mangan kft értesítette, hogy a39ol? hrsz-u

beltertiüeti ingatlanra vonatkozÓ javaslatát módositja akként, hogy abbÓl csak
18oo Ínz-t értékesitaz önkormányzatrrak m2-ként 2o.- Ft-ért . Ezért javaso|1a az
5ll999. lfi. LC.ÍÖtrt. sz.határozatot visszavonni és amennyibenaz
onkorrnilnyzatot igy is érdekli a tertilet, erről dönteni.

Kérdés-hozzászólás:
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Vassné Balazs GyörgLvI. Parkoló kialakitása céljából az önkorményzatnak
sztiksége van a jelzett tertiletre.

A Képviselőtesttirlet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellenszavazat nélktil az alábbi
batÍrozatathozta:
57 Í 1999.

lX[.l'l'.l öt<Kt.

sz. határ ozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzati Képviselőtesttile te
lfi .1o / Ötrt' sz. hataro zatéft visszavonja.

5

/

1999 .

Felelős : polgiírmester
Hataridő: azonnal..

A Képviselőtesttirlet eryhangulag - 7 szavazattaú, - ellenszavazatnélktil az aléhbi
hatÍrozatot hozta:
58lL999. Dil.I'I./

ÖkKt

sz. határozat

Község

zattKépviselőtesttiű vételi
szándékértbejelenti a Mangan Bényászati és FeldolgozőI{ft
Úrkut felé, azúrktiti 390/7 hrsz-u 18oo m2 nagyságtt
beltertileti ngatlanra 20 - F tl m2 áÍ ért.

Úrkut

.

Felelős: polgármester
Hatráridő: azonnal
SzÍics Péter: Kéri a polgrírmestert, hogy a Rákóczi utcai busznegálló előtti foldet
elhordabri sziveskedj en, mert mar nagyo n r égőta akadály azza a kozlekedést.

Vassné Balazs GÓrgyi: A közhasznu foglalkaztatottakhol dolgonak? Az iskola
igazgatójarészérólpanasz mertilt fel, hogy Gubicza Jánost napok óta nem latsa.

PfaffZsolt: A foldet elviteti,

a közhasznuak

a torna

pÍiyabekeritésétvégert&,

csemetét tiltetnek.

Több térw nem volt, a polgármester az

trk1'w
pdlg'ármester
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Órakor berekesztette.
í)lI

'(c r \"a.^_. \..

Rostasi Mária
jegyző

