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rÖzse er oNkon*tiirwzaT KEPwsELcirzsratrrr
ÚnxÚr, ruÍroczt U. 45. TEL.: 88/230-003.
SZÁM: 33-11n0u.

rEGYZőKÖNYV

rÉszÜtr: Úrkút KÓzség onkormiányzati Képviselőtesttiletének 20Ol.augusztus
30-an /csiitÓrtok/ du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes tiléséről.

fiELEN YANNAK: Pfaff Zsoltpolgiírmester'

Imri Zoltén
Kocsó Jánosné
Lisáes Győzíő
Mádlné Sas AnikÓ
Vassné Balázs GyÓrgyi képviselők.

rÁvolptanapÁsÁr srlgtzNrrrrg: Dr. DÓczry Mariann, Klein ZoltÍnné,
Rieger Tibor képüselők.

TANÁCsKofuísI nQGGAL RÉ9ZT WsZ: Rostási Mtánra jegyző,
L.,3.'4. Napirendi pont tárgyalásénái Cnrá/ry Krárolyné isk.ig.
l., 3., 5. Napirendi pont tÍrgyalásinral: Toplakné Feith Rozália

ovodóvezető

,qZ UzÉs urtyg: razségháza_ tanácsko ző terem.

PfaffZsolt polgiirmester: Köszöntötte a megjelenteket és megiíIlapította' hogy az
iilés határozatképes, mert a Testtilet l0 tagiából 6 ffi jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangulag
elfogadott.
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NAPIREND: 1.l Úrkut Ktizség Ónkormiinyzata 2001. Évi t oltséryetésének
módosítiísa _ rendelettervezet.

Előadó : polgiínrrester

2.l lJrktúKÓzség Ónkormiányzat Szervezeti és MűkÓdési
SzabáIyzatmÓdosítrísa.

ElőadÓ: jegyző

3./ Úrkut Község Ónkormiányzah2a}t I. félévi koltség_
veté sének végrehajtásríról'

Előadó: polgiírmester

- , 
*;;í"|Jos 

Általános Iskola Pedagógiai Prograrrr feltil_

Előadó: iskola igazgatőja

5.l Napközi otthonos Óvoda Szenrezeti és Miiködési
Szabáűyzata.

Előadó: óvoda vezetője

6./ Polgrármesteri Hivatal Ugyrendje _ módosítas.

Elöadó: jegyző

7.l Yegyes üryek.

a./ Bursa Hungaric a páúy Íuati rendszerbe való részvételről.
b./ Épftési telek vásiárlrísi kérelnek
c.l Ktiltertileti fold vásrírlási kérelem
d./ Tróbert ottó és trírsai gxíus céljáraftld tertilet vrísrfo-

lása.
e.l Helyiségigénylés - WKT Kkt és Lang Gottfridné
f./ Körzeti megbízott berlakás tigye.
g./ Fogorvosi körzet módosítása.
h.l helyi trámogatási kérelem.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:

a./ Jelentés a lejiárt hatráridejii testtileti határozatok végrehajtásaÍól

Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgiárrnester: A lejrárt hatráridejű testii{eti hatÍaozatok végrehajtásríról
az alábbi szóbeli előterjesztést tette:

4a200t. l '6.l ol&t. sz.hatÍrozat: ATemető és Pipacs utoák aszfahtozásaaz
elfogadott árral - bruttÓ 3 milliÓ forint - megtörtént, az onkorményzat azt ki is
egyenlítette.

4 I 12a0 l . Íw.ő . l akKt. sz.hatfu azat. A Gyermekj óléti és gyermekvédelÍni
feladatok ellátrísráril szÓlÓ előterjesztést a meryei Gyiírrrhivatalnak és az
országos Család és Gyermekvédelmi Intézetrészére a Hivatal megkiildte.

42Daal. /YI.6.l old<t. sz.hatÍrazat:Miszori Béla bérlő részére a lakásfelúiítasi
koltségei kifizetést nyertek

43/20aL. /YI.6.l Ökkt. sz. határozat: A Hauser Lajos Altalrínos Iskolában egy
tanterem nevelői szabávÍt vali átalakítasa megtortént.

44/2aal. NI.6.l akJrt. sz. hatÍxozat: A teke szakosztiílynak az Úrkrit név
basmáÍatár ől szóló dontést megktildést nyert'

4512001. lVI.6.l Ókkt. sz. határozat: Fellebbezési jog elbíralása' polgiírmesteri
hatÍtrozathelybenharyásával- Jakabné Szendrei IldikÓ kíegészítő családi pÓtlék
ügyében. A döntésről nevezett az értesitést megkapta.

46/2a01. NI.2l,l ol*<t. sz. hatÍrozat: A módosító határozat a Megyei
Teriiletfejlesztési Tanács részéte megktildést nyert.

47 Da}t . NII.3I./ o'l<Kt. sz. hatÉrozat: Az iskola felújítási munkálataira beadott
pályáuatt osszeg csokkenése miatti testületi dÓntést a Tertiletfejlesztési
Tanácsnak a Hivatal megkti{dte.

4812001. /VII.31.l ÖkKt. sz. hatarozat A tulajdonasihozzájarulásrÓl szÓló
dontést a vendégÍátó erység kiilső képének megváltoztatása céljából a Beli 1ú
megkapta.



J

Kérdés. hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet a polgármester jelentését a lejárt hatráridejii tesfiileti
hatiírozatok végrehajtásráról egyhangulag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. nanirend: Úrtat KÓzség onkormiínyzaá2aaL Évi ttittségvetésének
midosítiísa _ rendelettervezet.

ElőadÓ: polgármester

/Íiásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdes. hozzríszólás: Nem hangzott el.

A Képviselötestület egyhangtrlag - 6 szavazattal' - ellenszavazatnélktil - az alábbi
rendeletet hazta

5/2001, {111.30./ lWt sz" rendela

Úrkut Kozség Önkormrínyzat 200l. Éü
koltségveté sének módo sítiísa.

/A rendelot szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképen./

2. naniren4: Úrk*t Község Önkormanyzat Szervezeti és Működés i Szabélyzat
módosítása.

Elöadó: jegyző

/Idódosítást a képviselők előre, írásban megkapták./

Rostasi Mríria je8yző: SzÓbeli kiegésátéséberr elmondta, hogy az lnkormiírryzat
Szervezeti és Műkodési Szabalyzat mÓdosítrlséraazértkertilt sor, mert a
kÓztisxviselők jográtlrásarÓl szóló L992. Évi )oilI. torvény midosítrísa új
szabrályként hozta be egyes köztisztviselők vag}onnyllatkozat tételi
kötelezettségét, melynek sz-abáúyaz{tsa aZ SZMSZ mÓdosíüísával a
képüselőtestÍi{et hatískörébe tartozik.
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Elmondja, hogy a hivatkozott törvényt alapul véve, a Polgármesteri Hivatalban a
jeryzőnek, a két pénztisri ügyintézőnek és az igazgatási ügryintézőnek van
varyonnyilatkozat tételi kötelezettsége. Pichler Zoltanné a jegyzo hosszabb
távollétébenazthelyettesíti, valamint aváiasztaxp&uintézet felé alráírási joga
van' Torő Csabráné aház:pénztÍtratkezeli, valamint anyakÓnywezetíői feladatokat
is ellát, Klein Attiláné igazgatási iigylfrtéz(' báalpénztárnal helyettes.

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balázs Gvorgyi: Érü és fud a dologról' a rendeletet elfogad:ísra javasolja.

A Képviselőtestii{et eryhangulag - 6 szavazattaL' - ellenszavazattal - az alábbt
rendeletet hozta:

ő/20a1. /VIII.jL./ ÖkKt sz, rendelet

Úrkut Község onkormiínyzata Szervezeti és
Miiködés i Szabály zat mÓdo sítás a.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzökönyv
mellékletét képen.l

3. nanirend: Úrkut Kozség onkorrrranyzata 2001. I. feléYi koltségvetésének
végrehajtásaról.

Előadó: polgiirnrester

/Íiásos előterjesztést a képüselők előre megkaptrák'/

Kérdés" hozzászÓlás:

Czirákv Karolvné iskola igazgatója: Mielőtt valaki megkérdezré, elmonda hogy
az iskolránál a Megbízási díj összegét azert lépték tul, mert a költségvetésbe
betervezett ffiallású kaÍbantartÓ helyett, alkalmi munkaviíllalói könywel
foglalkoáatott van, akinek a bérét és annak közterheit ide kellett konyvelni.
Itt szeretné elmondani, sérelrnezi azt'hogy még nincs ffiálláSú karbantartőjaaz
iskolanak, holott a felujítasok, aziskolakezdés miatt naryon sok feladat van
megoldatlanul.
Tudomása szerint ez gondot jelent az óvódiinal is' jÓ lenne ba44 ónában
foglalkoztatni lehefire ery föríllasú karbantartÓt, aki megbíáató munkaerő. Nála
jelentkező is volt.



5

Nem érti' miért kellragasz]<odni a közhaszrú foglalkoztatotthoz'

Gond van a Gubicza Janival is mindig keresni kell'

Pfaff Zsolt polgármqster: A közhasmú foglalkoztatottra azért kellett nagy

h*g'"lyt ránetni mar a koltségvetés készítése kozben, mert e dolgozók bérének

es ;rir"réminat ery részére az ánkormanyzat a Munkaerö Piaci Alapból részestil,

esá kokséryetés csak ezzel az összeggel volt egyensúlyba hozlratÓ'

Azok a dolgozik akik kozhasnú foglalkoáatottak voltak a tavalyi évben az

onkormanyzafiral jogosulttá valtak munkanélktlli jaradékra amit igénybe vettek'

és ezidő alatt aÉl'"i munkavallalii konywel lettek foglalkoztatva a jogszabály

adta munkaidő keretben. Gubicza Jarros munkanélkiili jaradéka szeptember elején

jrir le, akkor fogla]koztatható lesz rendes munkaidőben. Véleménye szerint ez

i.rr, , napirendi pont témáj a, ertmeg lehetett volna vitatni maskor is.

Toplakné Feith Rozalia óvidavezető: Az óvoda és környéke is siralmas

allapotban van. Naryon kellene karbantartó-

Yassné Balrízs GvÓrgvi: Szerínte e téma is ide tartozik, mert a koltségvetésbe

ui't""w" t.tt .ry rorogalkozású dolgozi bére, járulékai, ami nem kertilt

teljesítésre. Nem érti miért kellragaszkodni a közhasmú foglaIkoztatashoz és

Gubicza Jarroshoz. Akit dolgozni lehetett látni, az Kardos Péter volt, akinek

munkáját dicséret illeti, a többiek nem fudja hol voltak.

PfaffZsolt: Anyagi megforrtolásbÓl kell a kÓáaszrú foglalkoztatás-

Imri Zoltan: Ami tény, hogy az iskola éptiletei régiek, a folyamatosaÍr van mit

tenni, karbantartarri. Nary sziiksé g van egJ karbantartÓra.

Vassné Balrízs Györ8yi: Az iskola ktiltségvetésében van ami a 100 7o-oS

t b"-íté-h.z tozetir ú . a szaMzsga, továbbképzésnél , valarnint az iskolai

vagyon műkodtetésnél a tulÓra, a tornacsarnoknat a bér és eryaltalán ott miért

volt bér tervezve.

Czirakv Kmolvné isk. ig. Az allam által finansrkozottpedagógus szakvizsga és

to.uauutepzésre tervezett összeg teljesítése majdnem 100 olo-os, de a saját rész a

dologi kiadrlsok kozott varr tervezve, és ott a végrehajtás kb 3a%'

az istotai vagTon műkÖdtetésénél a tulÓra azértÍnrtat fulteljesítést, mert az egyk

takarító hosszabb ideig beteg volt, őt helyettesíteni kellett'

Rostási Mríria jeryző: A tornacsarnokniál Zbaibér azert lett tervezve, ós

teljesítve, mert a]000. December havi bérjanuári kifizetéssel történt, és januar

hónapban még ott volt atkalrnazásban Gubicza Jiános.
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Pfaff Zsolt polgi{rÍnester: Az oszlopcserék a közvilágítás korszerüsítésével erytitt
megleszrek, erre ígéretet kapott. Ha mégsem, úry a költségvetésben
rendelkezésre állÓ összeg terhére az onkormimyzatveszi meg.

Lisztes Gvőző: Leszvalarrri a közvilágítás korszeríisítéséből mégazidei évben?

PfaffZsolt polgármester: Az év elején, az eLimegrállapodás aláíÍásakor -
megallapodás szerint - azideiéwégére kellene megtorténnie a korszertisítésnek.

Rostasi Mária je8yző: Té$ékoztatja a Testii{etet, hory a Polgárrresteri Hivatal
hívatalsegédje korengedményes nyvgdtjazása miatt a Hivatalbérgazőákodásában
_ a koltségvetés tervezése idöszakában is jelzettek alapjan - bérhirány keletkezík
azwvégére. Ezért javasoljq hogy az óvodriban a személyi juttatasoknrít

létsziímleépítés miatt, a pÍúyÍu*onnyert összeggel egyezo osszeget a
képviselőtestiiÍet zérohj4 a további testÍiLleti dontésig.

A Képviselötesttilet a jegyzőjavaslatával eryhangulag- 6 szavazattal' -

e|lenszavazatnélktiLl _ eryetert, és az alábbi batÍrazatathazta:

49l200l'. /1{II.30J ÖkKt sz hatrflrozat

A Képviselőtestiilet az Óvodai nevelés, iskolai
előkészítés szaldeladaton a személyi juftatásoknál

429 elFt-at' a Munkaadót terhelő jarulékoknráLl 146

elFt-ot zárol, mely összeg felhasmrílásaról a
legkÓzelebbi költségvetés módosítasakor dont.

Felelős : polgárrrrester, j eryző
Hatráridő: december 31.

A Képüselőtestilet eryhangúl ag - 6 szavazattal' - ellenszavazat nélkiil - az alábbi
}atérozatot hozta:

5012001. /YIII.30./ Ökkt sz. határozat

Úrkut Kozség Önkormányzat Képviselőtesttilete aZ

Ónkormanyzat 2001. I. ftlévi kÓltséryetésének
végrehajtásátt

86.203e/Ft bevétellel
8l"495 elFt kiadással
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elfogadja.

Felelős : polgrírme ster, jegyző
Határidő: december 31.

4. naoirend: Hauser Lajos Altalanos Iskola PedagÓgiai Progralrr feltilvizsgálata.

Előadó: iskola igazgatő

/Irásos előterjesáést a képviselök előre megkaptráki

Cziráky Krárolvné iskola iqazgatÓja: Szóbeli kiegészítésként elmondj4 hogy a

Szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően a hiányosságokat pótoltak,

kijavítottrák.
Szalorailag az alsÓs pedagógusok nem fogadtak el a szakértői javaslatokat,

személy szerint ő is sok mindennel vitába fudna szallni.
MegnyugtatÓ üszont az,|togy rögzítésre kerÍil| hogy a torvényes órakeretet nem

lépik túl.

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Baliizs Györgyi: Tapasztalatbóltudja hogy a szakértők valarrit mindig

kifogasolnak. Az iskolanat minimalis dolgot kifogásolt a szakértő, azteljes
egészében pótolva van. Lényeg, hory az őtaszám tÖrvényes.

Elfogadásra j avasolj a a programot'

A Képviselőtesttirlet eryhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat nélktil - az alábbi

batérozatotbozta:

5L/2fi}1. ff'III.l0./ ÖkKt sz. határozat

Úrtat KÓzség onkormrányzati Képviselőtesttilete a

Hauser Lajos A]talrános Iskola Pedagógiai Programját
azL993. Évi LXXD(. tv. 102. s. lzlbek- e pontja

alapjan jóvahagyJa.

Felelős: polgármester, jeryző
Hatráridő: folyamatos

5. nanirend: NapkÓzi otthonos Óvoda Szervezeti és Műkodési Szabályzata-
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ElőadÓ: Toplakné Feith Rozií]ia óvodavezető

/Irasos anyagot a képviselők előre megkaptrák./

Kérdés. hozzászólás:

IrnriZoltán: Vezető helyettes van az Óvodiíban?

Yassné Ba]rízs GyÓrryi: A kollektív szerzödés' vagy a közalkalmazotti szabéűyzat
része a murrkarutra juttatas, a védőruhát törvény sorolja fel, szerinte n€m kel1 ez a
melléklet a Szabéilyzathaz, viszont hianyolja az óvÓnők munkakori leíÉsát.

Lisztes Gyöző: A csatolt munkaköri leírásokban nincs benn ki hory felel a
tüzvédekni és munkavédelrni előÍrásokról. Amennyiben nincs benn a mrrnkaköri
leírásokban, úgy azadott intémrény vezetője felel mindezekért.

PfaffZsolt polgarmester: Az óvodában van munkakozösség?

Toplakné Feith RozáIia Óvoda vezető: Kiveszí ezt.amellékletet és a
Közalkalmazotti Szabiílyzathoz csatolj4 az óvónők munkakori leírása meg van,
de nem feltétlentil kell a SzabÍűyzatmellékletét képearie. Nincs munkakozösség
jelenleg az óvodiíbm' de bánrrikor lehet.

Vassné Baliízs Gvörgyi: Nem tartja sztikségesnek a létrehoaisát, mmal is inkríbb
mert ha léfre lesz hozvE annak anyagl vot:r;ata van: órakedveanény, kotelező
pótlék.

Pfaff Zsolt: Milyen mrmkaközösségek léteztretnek az Óvodi{kban?

Toplakné: Pl. Mozgáskulfur4 Nemzetiségi munkakozosség. Nem szándékomak
létrehozni munkakcizosséget, ezértki is huzza ezt a bekezdést.

Pfaff Zsolt polgármester: Az eszkozolt javítasokkal az Óvoda Sz}víSz-ét
elfo gadiísra j avasolj a.

A Képviselőtestiiűet e$rhangula9 - 6 sr"avazattal' - ellenszavazat nélkii{ - az alábbi
hatÍrazatothozta:

52/2001. /VIII.30./ ökKrt sz. határozat

Úrttit Község Ónkormiínyzati Képviselőtestiilete a
fenntartásában tévő Napkozi otthonos Óvoda
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Szervezeti és Műkodési Szabalyzatat az|993'
É"n>om<. Tv. 102. s- l2lbek' e' porrtja alapjan

jÓvá hagyja.
} A Szex.r őrsti és Műk<'dési Szabályzat a j e5zőkonyv

mellékletét képea'l

Felelős: polgárrrrester, jegyző

Határidő: folyamatos

6. napirend : Polgármesteri Hivatal Ug1rrendj e

Elöadó: jegyző

l Az ltásos elöterjesztés a képviselők előre megkaptrík.l

Rostasi Mária jeeyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az Ugyrend

módosíta sára azértkertilt sor, mert L eddngis csatolt mellékletet nem keriiltek

rögzítésre.

Kérdés- hozzászÓlás:

Vassné Balaas Gvörgyi: Megrátlapítja, hogy az onkormányzat SZMSZ_né1is

"*toru** 
keriiütek a rmmkakori leírások'

A Képviselötesttilet egyharrgulag - 6 szavazatta!' _ ellenszavazat nélktil _ az alábbi

hatáxaratot hozta:

Úrkrrt Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete

a 37 l 1999 . ún : +.t Ötrt. sz. határo zattal elfogadott

Úsr""a v . ZáÍőrendelkezéseit az alÍbbi 34 ponttal

egészíti ki:

',3. 
A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének

mellékletei:

1. Munkaköri leírasok
2 . U gytr atkezelési Szabályzat
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AmódosítottÜgyrend2001.Szeptember1.Napjan
1ép hatalyba.''

Felelős: jegyző
Hataridő: folyamatos

7. naqirend: VegYes tiryek.

a./ Bursa Hungaric a péúy ánattrendszerbe való részvételröl'

Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgármester: T é$ékoztatja a Képviselőtesttiletet, hogy a tavalyihoz

h*""lÓ.'L L ioe" i* 
"*xrakoad 

lehet azo|datási Minisztérium által kiírt Bursa

Hungaric apályánatirendszerhe z.Haaz önkormiínyzat csatlakozik apéűyiuatl

rendszerhe z,ilw a:áttrvaa melléklet Nyilatkozatot 2001. Szeptember 10'_ig kell

vísszakiildeni, és szeptember Ll.-igapiűyfuatot is ki kellírni.

Rostiísi Mária jeel,rző: Ha az önkonrrámyzatcsatlakozik apáiyíuatirendszertrez'

úsrJ"""*lJ" **ffioari - konkrét osszegben - a szociális raszorultságrál'

ngyér"*ue veendő osszeget, és mrár így kiÍrni apáúyázatot.

kmi Zoltrin: Feltétlentil javasolja apítlyázatirendszerben vali részvételt úgy,

hogy több diakot tamogassanaz önkormányzat'

Kocsó Jánosné: Figyelembe lehefue venni a riászorults árgílát azt az ö'sszeget ami 6

helyr rendeletben YaÍl.

Rostasi Mríria je8yző: Az átmeneti segáynél az I főro jrrtó össze$atÍr az

ffienkori legkisebb összegének 15a o/va,mely jelenleg

zl.*ai.-Ft, akiegészítő családi pótléknrál 18.31o._ Ft.

Imri Zoltan: Míndenkepp a nagyobb Összeget javasolja firyelembe venni, de

lehefue még ennél magasabb is.

PfaffZsolt polgármester: Ó ís a27 .465.- Ft-ot javasolja, a tobbi maradhat az'

arrit ajredásként adott a Minisztérium'

A Kepvise1őtest-rilet eryhangulag _ 6 szavaratta!' _ ellenszavazat nélkiil - az alábbi

hatérazatothazta:
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54l20fi. ryIII.3O./ Öktr(t sz. határozat

Úd<ut Község Ónkormanyzati KépviselőtestÍilete
csatlakozik a Bursa Hrmgaric a pály ánatl rendszerfuez.

EbatÍrazat mellékletét is képező Nyilatkozat
aLát:r ására a polgármestert felhatalmazza. Erytdejűleg
elfogadja az apáúyázati kiínisra az ajánlásokat és

megráIlapítj a e pályéuati rendszerben az a szociálisan
rászoruIt, akínek a családjábaÍraz l ffire jutó

átlagjovedelem, az öregségi npgdíj legfuísebb

összegének $a a/a-átvagyis jelenleg a27.465.- Ft._ot

nem haladja meg.

Felelös: polgármester
Hataridő: azonnal

b./ Telek vásarlási kérelrnek

PfaffZsolt polgármester: RÓzsavölgyi Lász\ő úrldti lakos és Herceg Hajnalka
Debreceni lakos szeretnék megvasarolrn az 5l719 és 5l7l10 hrsz-u beépitetlen

tertiletet. Az Ónkormrányzat az év elején ezeket a terii{eteket 300.- Ft/mz Í,Íért

értékesítette .Ezt az ara mondta az igénylőknek is.

Kérdés. hozászólas:

Vassné Bali{zs G.yörgyi: A 300.- Ftl2m árat kevésnek tarLja. Most mar ott Yan a
gán, avíz. Javasolja eá azÍrat 500.-Ft/m2-re emelni.

Mádlné Sas Anikó: Ó is az 500.- Ft/mz iírat javasolja.

A Képviselőtesttilet egyhangulag _ ő szavazattal'- ellenszavazat nélktil azalátbbi
batÍraz.atathozía:

55/2aa1. /WII.30./ Öklrt sz haaűrozat

Úrkut Kozség onkormanyzati Képviselőtesttilete

a./ RÓzsavolg:yi László Úrkut, Kossuth u. 5. Sz. alatti

lakos részére az onkarmányzat fulajdonát képező
51?19 hrsz-u 903 Zmnaryságu beépítetlen teriiletet
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b.lHerczeg Hajnalka Debrecen Istvan u- 85 sz. alatti

lakos részére az önkormiányzat fulajdonát képező

5L7na hrsz-u 903 m2 nagyságú beépítetlen tertiletet

értékesíti 500.- Ft/mz Ír&t-

Felelós : polgírmester, jegyző

Hatráridő: 200l. Szeptember 20.

g./ Berki Péter ktiltertileti fold vásarlási kérelme.

FfaffZsolt polgármester: Berki Péter szentendrei lakos írásbeli kérelmében kérte

az urLrriti kti{tertileten a 01 tLlL' a 011t/5 és a 0l11/7 hrsz-u gyep elnevezésű

ingatlanok részére va]ó elidegenítését. A harom tertilet összesen l2zz5 m2, az

aranykorona értéke |.a3, .46, és 2.55. Javasolja az értékesítést.

Kérdés. hozzászÓlás:

Vassné Balazs Gyorgyi: Amennyib efi aZ önkormányzafirak nincs sztiksége

ezekre az ingatlanokra ő is javasolja a tertiüet eladasát 200._ FtÍnz áréÍt-

Mádlné Sas AnikÓ: Eryetért, ő is uryanennyiért adná el, mivel a tertilet igen

naw.

PfaffZsolt polgármester:Ez azt jelentené, hogy a tertiletet 2.445.000._ FT- ért

értékesíti az Ónkorrrrányzat, amit nagyon soknak tatál.

Rostási Mríria jeryző: Véleménye szerint a terti{etek aranykorona értékét is

ngyetemue kell venni, ami azadott esetben naryon kicsi. Egy aranykorona értéke

a gyep ÍLegelő/-nél Urkuton kb 3 ezer forint. A m2 arat és az ar.kor. értéket

kellene egyensúlyba hozrri.

Mádlné Sas Anikó: Marad az eredeti ajánilatrrát ha esetleg a vevőt nem érdekli,

úgy a testti{et újratargyatjaaz érat.

A Képviselőtestiiűet eryhangulag - 6 szavazattal' - ellenszavazatnélkÍil - Mádlné

ajérilatát elfogadta.

d./ Tróbert ottÓ és tarsai telek vásarlási ügye.

PfaffZsolt poleármester. TrÓbert otti és 3 tarsa szereüré megvásarolni a

Csokonai t2. szitmmalszemben lévő garánssor melletti tertiletet, gari{zsépítés
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céljából, ahol mar egy garáns és ery romos garins van. A megosztás utan

keletkezett tertilet I3l Ín2. Tavaly ilyen célra bruttó 100.- Ft/mz rírért ttirtént az

eladás.

Vassné Balazs Györ8yi: Javasolja 150.- FtJrrr2-ért' plussz a megosztás díja.

FfaffZsolt polg4nnester: A két osszeget figyelembe véve javasolja az 50.000.-

Ft. bruttó arat meghatráromi.

A Képviselőtestti{et eryhangulag _ 6 szurazattal, - ellenszavazatnélkii{ azalíhbt
hatérozatot hozta:

5612001. /VIII.30./ OFkü sz. hatr{rozat

Úrkut Község onkormanyzati Képviselőtestti{ete az
uÍkúti /megosáiis atÍm/ keletkezett 426Í4 hrsz_u 13l
m2 naryságu ingatlant bruttó 50-00Ü.- Ft arért ,
értékesíti TrÓbert ottó Úrkut, Csokonai l/a Horváth
Gyula Úrkut, Rózsa u. 11., Porzse JÓzsef Úrkrit,
Csokonai u. és Miszori Béla Úrkút' Csokonai u- 1.sz'

alatti lakósoknak.

Felelős: polgármester, jeryző
Hataridö: azotmal

e./ Helyiségigénylés.

PfaffZsolt polgármester: A w.K.T. KKt nevében Wágner Ödon tiryvezető kérte

anagybánberrr lévő volt videotéka iroda cédára valÓ kiutalásat és a kiutalas utiini

rendbe tételre, mert naryon rossz rállapotban van 30 ezer forintot.

A Lang Gottfriedné iizemelésében lévö mini abc - szintén a nagyhazban - bérleti
jogviszonya lejrárt és kéri aztajramegbosszabbítani, illetve részére kiutalni.

Kérdés" hozzászólásl

Kocsó Jánosné: Van tartózása Lang Gottfridnénak?

Rostási Mária jegvző: Igen, van.

Vassné Balazs.Gvorryi: A tartozÍsátlangné szeptember 30.-ig fizesse be, és

október 1.-től a helyiségbérleti díj 10 elFt + áfa, és ugyanannyi, vagyis 10.000-

Ft. + áfaaKKt-nék szeptember 1.-tő1, és szímla ellenébenjavasoljakifizetni a
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30elFt-ot, a munkaelvégzése utarr. Mindkét helyiséget 2-2 évrejavasolja

bérbeadni.

A Képviselőtestti{et 5 igen, l tartÓzkodő sz.avazat mellett az alÍbbíhatiirozatot
boztz:

57/2001. /WII.30./ ÖkKt sz hatórozaÍ

Úrkut KÓzség onkorrrrányzati Képviselőtesttilete

a./ W.K.T. KKt Úrkrlt részére bérbe adja az 
,

Ónkormiányzat tulajdonában lévő 428 hrsz_u Urkut,
Csokonai u.l. sz. alatti éptiüetben a volt videotékát

iroda helyiség cé1jira2001. Szeptember 1. Napjától
2 év idötartamra. A havi bérleti díj: 10-000._ Ft + álÍa,

mely évente az inflációnak megfelelően változik,
valamint a kérelmtiknek megfelelően a munka]atok

elvégzését követőerr, számla ellenében a 30.000._ Ft_

ot kifizeti.

b.1 Lang Gotffiidné Aikai lakos részére, az
Önkorrrriányzat tulajdonában lévő 428 hrsz_u Urkút,
Csokonai u. l. Sz. alaniéptiletben az Íútalaeddig is

bérelt helyiséget mini abc céljrára 2001- Július 1-

Napjatól bérbe adja- amennyiben a fennallÓ

trtozását szeptember 30.-ig torlesái '2 ffi'
időtartamra' A havi bérleti díj 2001. oktÓber 1-

napjától 10.000.- Ft * áfa, mely évente az inflációnak
megfelelően változik.

Felelös : polgálurester, j egyző
Hataridő:

f .l JuhátszPéter _kÓrzeti megbízott- bérlakrással kapcsolatos kérelme.

PfaffZsolt polgármester: Ismerteti Juhász Péter körzeti megbízott írásbeli

kérelmét - mely a jeryzőkÓnyv melléHetét képezi-

Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal kiilső vakolásáva} egTtitt elöreláthatÓlag

azidetévben még meg lesz a bérlakás ktilső vakolrísa is. Tavaly ősszel a

tetőfeluj ítrís tortént me g.
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Kérdés. hozzászólás:

Mádlné Sas AnikÓ: Véleménye szerint ez a lakás arnikor a körzeti megbízott

bekÖltozött 
"td.o' 

is ilyen állapotu volt, ehhez szabtaa KépviselötestÍi{et a havi

bérleti díjat _ 5180._ Ft. - . AzÓtaa tetőfelujítás megtörtént, a bérlő kérelrnének

me gfelelö en azönkormányz at hozzájárvk az elötető építéséhez, nemcsak

eszrneileg, de anyagilag ii valamint tavaly oktÓberben - a bekoltozés rrtár - a

lakás fe1ujításaho""sz.0oo.- Ft_ot fizetett \<tazönkormányzat' Ha ezen tulmás

igénye is van, saját koltségére végezze el'

Vassné Balazs Györqvi : Egy etért az előző hozzászalival, roüden kiegésáti

arzal,hogy a" o'ffinfián'4 nincs megpanyagllehetösége *thoz, hogy

ezeket a beruhazásokat - akarjogos, akár nem - végrehajtsa'

Lisztes Gyözö: Meg ketl nézefiri kéményseprőkt<el, hogy a kémény megfelelő_e'

JÓ_"? M"gké.d.zí,iogyl<azántis akar cserélni a bérlő?

PfaffZsolt polgánrrester: Kaz'éntnem akar cserélni, csak a fiistcsővel van

gondja.

Imri Zoltan: A fiistcsövet is meg kel1 nézeti, ha nem ji ki kell cserélni'

A Képviselőtesttilet eryhangul ry - 6 szavazattal' - ellenszavaratnélktil - az ahitbbi

llatfuazatot hoáa:

Úrkut KÓzség Ónkormanyzati Képviselőtestti(ete

Juhász Péter _ korzeti megbízott - lakásfelujításra'

karbantartásra vonatkozó kérelmét elutasítj a azzal,

amennyrbenaszakértöivéleményalapjanakémény,
illefue a fiistcső nem megfele!ő, az1.meg kelljavítani-

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal

g.l Fogorvosi kÖrzet midosítiísa'

PfaffZsolt polgarmester: M Ín azelmult esztendŐben targyalta a Képviselötestíilet

a fogorvo* ter.m. utupj,lo, Szentgal es Úrkut kei1ések fogorvosi körzeteinek

összevonásat, s'entg,tl s"etaerrv"t a MegáIlapodás is elkésztilt, csak a fogorvos

a határidőbor c.t oo:tt ki, és neÁ fogadja a MEP a tava1yi határozatokat'
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Javasolja, a körzetek összevonását és ezze|eryidejűleg a28l2Üaa. N.25.l,
52 DÜaÜ . lIJ.^.1 . l, 5 5 l2a00 . lX.12./ Ótrt. sz. határazatok visszavoniísát.

Kérdés- hozzíszÓlas: Nem hangzott g|.

A Képviselőtesttilet eryhangula1 - 6 szavarattal'- ellenszavazat nélkiil ' az alábbi
határazatathozta:

sg/200r. /wil.ia./ o

Úrkut Község Önkormanyzati KépüselötesttiÍete
2001. Szeptember l. NapjÍúőtazxtami es

Népegészségugy és Tisztiorvosi Szolgálat Veszprém
Meryei Intézetének Vezetője áttal 01/1 3 531200 l
szám a]att kiadott szakhatÓsási áuásfoeÍalás
birtokában hozzé$áral Szentgál-Úrkut fogorvosi
körzet összevonásé*taz, Szentgiíl' Fő u. 12.

Székhellyel.
AKépviselőtestÍiletmegbizzaazonkormányzat
polgrárrnesterét a közös fogorvosi korzet
mtikodésének részletes feltételeit tartalmaztl
megiíllapodrís elkészítésére és alrákasara.
Az Ónkorm ányzat képviselőtesttiüetének deintése

Szentgiál kozség ÖnkonniányzatrÍnak uryanilyen
tartalmir hatfu azatÍnak elfo gadasát követŐen válik
végrehajthatÓvá.
A Képviselötestiilet e targyban hozott 28naaÜ.
lv .25.l, 52DaÜ0. lIXj .l,5512000. lX.12.l ÖkKt. sz.

batirozatÍ*jelenhatfu ozatelfogadasávaleryidejűleg
hatiílyon kíviil helyezi.

Felelős : polgrármester, jeryző
Hataridő: szeptember 1.

h./ Helyi tÍmogatási kérelem.

PfaffZsolt polgármester: Mező Jrános és felesége Úrkút, Május 1 tér lI. Sz. a]atti

lakosok akik eddig a sztilőknéllaktak' lakast szeretnének vásárolni, ehhez kémek

tamogatást. Kérelmtilrilröz csatoltak a keresetigazolást, és az elŐszerződést.

Javasolja a 100.000.- Ft. támogatas megadrísát.

Kérdés. hozzaszólrís: Nem hangzott el.



17

A Képvise1ötestiiúet eryhangul ag - 6 szavazattal,_ ellens zugazatnélktil - az alébbi

hatfuazatothazta:

Úrkut Kozség ÖnkormanyzataMező János és neje

Úrkirt, Május 1 tér 11. Sz. alatti lakosok tészerc

100.000..-Ft.**Fgyszir:ezerforintkamatés
koltségmerrtesvisszafizetendőtamcptastállapítmeg
az urkuti 418/10 hrsz_u lakóingptlan

megvásarliisához' A kérelne zők ahelyr támogatást

10 év alatt,eryenlő részletekben tartazrtak

megfizetni'
AMegailapodástartahmar'r.aarészletesfeltételeket,
melyet a jegyzo készít el'

Felelős : polgrírmester' jeryző

Hataridő: szeptember 15'

i.l Vassné Balazs Györgyi: Megkérdezi a jelenlévő Toplakné Feith.Rozalia

óvodavez.tőt, ho pat fenntartása alatt lévő nemzetiségi ivoda

zaÜz.Szeptemb.ii .-tor fudja-e bixosítani a jogszabalyban előirt személyi

feltételeket, gondclva itt a megfelelő végzettséggel rendelkező Óvónőkre'

Toolakné Fei éleménye szerint tudja biztosítani' mert 2

ffiégi diptoma *"go"oéséért mar tanul, 1 ffi pedíg a kozépfoku

német nyelvtanfolyamra j ar.

Yassné Baliízs GvÖrryi: Felhívja a firyelmet, hogy e témiában a személyi

fe1tételek.t ul"poffi"g kell némi, íehogy az önkormanyzatrrak 2002'

Szeptember 1._ét követően gondja származzon'

TÖbb tÍrgynem volt, a polgármester az tilést 21-00 órakor berekesztette'

kmft.
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