rözsÉcr önxonuÁxyzer xÉpvrsulőrustÜr,nrs
U R K U T, Rákócziu. 45. Tel.: 23o-oo3.
Szám: 16-6/1998.

JEGYzőKöryv
Készült: Urkut Község (Lrkormányzatí Képviselőtestületének 1998. 3unius
8.-án /hétfőn/ du. 17.oo órai kezdettel megtartott rendes ü1ésérőI.

Jelen vannak: Pfaff Zso1t poIgármester'
Brenn János,
Dr. Dóczy l[ariann,
Freund Antal,
Klein ZoLtálvté,
Gubicza l{ándor
Terrkné tipp ÉvaképviseIők.
Távolrnaradását beJelentétte: Gerecs titiháIy, ticsauer l{ándorné és Rieger

Tibor képviselő.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási l,Iár'ía 7egrző

Az ü]-és heIye: Közésgháza _ tanácskozó terem.

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte

a meg3elenteket. MegáI1apitotta'
hogr az üIés határozatképes, mert a TestüIet 1o tag3ából fő 3e1en van.

Ezt követően ismertette az üIés napirend;ét, melyet a képviselők egyhangulag elfogadtak.
NAPrREND:

L./ Az áI1atok tartásáróI _ rendelettervezet.
Előadó: jegrzö

2./

Lo/Lgg7. /xt.za./ öt<xt. sz. rendelet a grermekek vé^
delnéről és a glánügri igazgatás helyi szabáLyozásáról
- rendeletmódositás - tervezete.

Előadó: Jegyrző

3./ Gyros

BT - egészségüryi váIlalkozás - tá3ékoztató3a
a Háziorvosi szo1gáIat müködésérőI.

Előadó: Dr. Dóczy Mariann háziorvos

4./ Yegres ügrek.
- SzociáIis otthoní beutalás
- Lakáshoz ;utók támogatás
- önkormányzati tula3donban Iévő meIegkonyhás
érűékesitése

étterem
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NAPrREND rÁncyar,Áse

rlőrt'

a./ Jelentés a 1e3árt határide3ü teestüIeti határozatok végreha3tásáróI.
Előadó: Polgármester
Polgármester:A 1e3árt határide;ü

az alábbi előter3esztést tette:
2L/L99a.

testületi ha'tározatok végrha3tásásról

/rvso./ ötxt. sz. határozatz Az ingatlarr értékesitésrekerüIt,
í számlá3án varr.

22/ gg8. /lv.3o./ 'ol<xt. sz. natározatz Urkut község területén a gáz_
vezeték épitéséheza tuIa3donosi trozzájár-uJ'ásróI szőLő testiileti döntést
az iIletékesek részérea Po1gármesterí Hivatal megküIdte.
24/L99a. /Iv.ffi./ öl<Kt. s'z. batárazat: Molnár Dezső urkuti 1akos szocíáIis
otthoni beuta1ásár6l szőő testületi döntést a uöx részéretovábbi intézkedéscé13ábó1 a Hivatal megküldte.
Kérdés hazzászőLás: Nem hangzott

el.

A Képviselőtestület a Je1entést eryhangulag eIfogadta.

b-/ Paleármester tá3ékoztatő7a a két testüIeti üIés között történtekrőI.
Előadó: Polgármester
Polgármester: Urkut község területén a gázfe3lesztés cé13ára mrrrkaterületet kell átadni t998. 3unius 11.-én.
A Megrei Területfe3lesztési Tanács által]_ kiírt páLyázati pénzbőI Ganna
és a hozzátartoző önormányzatok is részesültek, iry Urkut község is kb.
15 millió Ft-ot kap.
AA Bakonygáz Kft kéri a gázprogramban résztrrevő önkonnányzatokat, hogr
a lakosság áltaI befizetett összeg 50 %-át' valamint az intézrrlényekre
negiaÉározott,: összeg ffi 7-át a kft szárnlájára kerüI;ön átutalásra,
mert a beruházótóI a barrk garanciát kér, a hitelfelvéteI rniatt.
Az összeg rendelkezésre á11 az önkormányzat e1küIönitett szárn1áJán,
az íntézményi.összeget a páIyázatí- pénzből lehet fedezni.

Kérdés,hozzászőLász
Gubícza Nándor: A mrrnkálatok mikor kezdődnek, mikor fe3eződnek be,
há_hata;idBEe nem fe3ezík be, kötbért kell-e fizetrrie a kivitelezőnek.

Klein ZoLtánnéz Szerefuié tudni, Ilogr az urkuti gázfe;lesztés a
á községek közül az utolsó, vagr az elsők között lesz-e.

Pfaff Zsolt: A gázfe;lepztésre az engedéIyek negvannak, a xöcÁz-nak
december 31.-ve1 szolgáItatnia keII, a kivitelező aagusztus 3l.-ig

fe3ezi be a nunkáif,atokat, a beruházás végső, befe3ezési határide3e
október 31., és ettőI az időponttól kell kötbért fizetni, amerrnyÍ-ben
nem fe3eződik be a beruházás.
Az ötös körben Urkut község az utolsó a gázfejelsztésnél. Ebbe a körbe tartozik Ganna, ahol be is fe3eződött , valamint Farkasg5repü
közigazgatásí területén is befe3ezés előtt 6t1 a beruházás.
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KIeÍn ZoLtánnéz Ettől félt, mert ha utosló heIyen van Urkut' ugr ha
az 50 %-ot 'ost átutalJa az örrkormányzat, akkor ebbőI fedezik az ú'őbb
eIkészült beruházásokat, és a végÉrenem marad pénz. I}yen megfonto1ásbóI nem Javaso!;a a pénz átadását.Ha nem valósuI meg a gázberuházás,
míbőI Iesz visszafizetve a pénziik.
aklror a
-magánszernélvkrrek

Brenn János: Áttatauarr a beruházások ug1 valósulnak meg napJainkban'
a beruházások megva1ósulása után kel1 fizetrrí,
hos' a
'.í"iteIezőnek
ez forditva miiködik? Előbb" fizet az örrkormányzat, utána
a gázberuházásná]végz7k el a munkát? Ezt nem tartaná ;ónak.

Pfaff Zsolt:

n^

riceÍ.z szervezésében az önkormányzatok

már

Jóval a beruházás

Vá_roslődiin, Itíárkón, Bándoa' stb.
Az 5o %--ot nem a kivitelező kérí-,hanem

a Bakonygáz Kft, varyis a beruháző. olyan garancia is van, ha a pénz az örrkormányzatoktól a kft szárnLájára kerü}, onnan utalni, az iigrvezető és ery polgármester aláirásával
lehet. Az utalásra 3 polgármester van b'e;eelntve, az egrík ő.

Rostffií lríária: Ki kell kötni hory a Iakosság által befizetett összeg
50 "/_1ár az'ónkormányzat átutaI3a', ha már a tényleges kívitelí mrrrkák

meg-

kezdődtek.

János: Mindig is erről voIt szó. Az önkormányzat utal3a a pérrzt
h" belterületi i11. a külterütéti vezeték megépitéstnyert.
"
"kko"'
Dr. Dóczy Maríarur:FéIő, ha a kért összeget nem utal3a az önkormányzat'
akkor nem is kezdik eI a nurrkát.
Brenn

Pfaff Zsolt: Mivel az önkormányzat képviselőtestiiletedöntést az üryben
ne' hozott'Jgvasol3a azt elnapolni a következő testületí ülésig' amennyiben
az üryet sürgetik, akkor rendkivüIi testüIeti üIésf, rog fggaehivni.
A Képrrá_se1őtestiilet a polgármester ;avasIatát egrhangulag elfogad3a.
NAPIREND rÁncYer'Ása:

1. napirend: Az álIatok tartásáról - rendelettervezet.
EIőadó: Jegrző

/Az j:rásos előterJesztést a képvíseIők előre

megftapták-/

Kérdés lrozzászőLás:

állatra voatlrozik? Pl. a rókára is?
ellentéteIesen épüIt ólak, trágradombok akkor most IeE
"endelettel
iII. megsziintetésre keriilnek?
bontásra,
Brenn János: Ez a rendelet rninden

Rostási llária: A vadállatok ""rá. pl. a rókára áItatában nem vonatkoz7k.
r]"cszabá1yo'mak - törvényeknek, rendeleteknek, helyi . rendeleteknek áItalában visszamenőIeges hatáIya nincs, Nincs visszamenőleges hatálya
e aende|ettervezetnek sem, tehát a korábban épült _ és esetleg nem e
rendeIetnek megfeletően épült- óIakat nen lehet Iebontatni-

területén az elkövetkezendő időben kb.
3-4 csa!ádi ház épüI, akkor ezekért kell ezt a rendeletet negalkotni,
i11. eIfogadni. Nem lát;a értelmét.

Brerur János: Akkor a község
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Rostáái Mária: I99B. Január 1.-én éIetbe léptek az uJ épitésüryíJogszabályok, amelyek e1őír3ák, ill. szükségessé teszik az állattartás
szabáLyozását is. Az első foku épités;üryi hatóság, A3ka Város (jnkorrnányzata Jegrzője, nár szóban felhivtak a fígrelmet, hory az épitési
engedéJ-yek kíadásához sziikségük van az áIlattartásról szóló helyi
rendeletre.
E rendelet_tervezeten módosításokat végre Iehet ha;taní' valamint
ery érvényesrendeI*etetnél ís Iehet módositani hatáIyon kivül helyezrri,
u3 rendeIkezéseket beléptetni.
ZoLtálrrléz A meIlékIetben vízvezetéktőI számitott távolság is van.
l.Iít keII ez alatt értení?

Klein

Pfaff Zsolt:_lCsőtöréseknéI a

szennyező anyag be3uthat

a vízvezetékbe.

Gubicza Nándór! A mellékletben a védőtávolságok olyan naryok, hogy
is tarthatók be.

nem

Pfaff Zso1t: Egr épitésitelek
védőtávolságok tarthatók.

n4grságaáIta1ában 1ooo m2' a tervezett

Éképvisetőtestület egyhangulag - 7 szavazattaI, - ellenszavazat nélküI az aIábbi rendeletet hozta:

s/lggs. /vt.8/

öt<xt.

sz. rendeIet

Az állatok tartásáról.
/A rendelet szó szerinti szövege a Jeslzőkönyv

nellékletétképez:=./

2. nápírend:

Lo/L997. /xI.28./ örxt. sz. rendelet a ryermekek vé^
delméről és agrámügrí ígazgatás helyi szabályozásáról
- rendelet-módositás - tervezet.

Előadó: Jegrző

/trásos előter3esztést a képviselők előre

rnegt<ppták./

Rostási lr[ária Jeryző:Szóbeli kiegésztéskéntelmond3a, hogr a rendszeres ryermekvédelmi tánogatásnál pontosan meghatározottak a Jövedelrni víszonyok, a feltételek, és azok akik e feltételeknek megfelel-nek a tánogatásra 3ogosultak. Az ügyintézés ís g5rorsabb lenne,
mert a SzociáIis Bizottság havonta ery alkalommaI ü1 össze51 ha a
polgármester gyakoroI3a e hatáskört, rövid időn belüI lehet rendezní ezeket az ügreket is.
Kérdés,hozzászólás:

Dr. Dóczy li[arianna: Javasol;a ő is e hatáskört a polgárnester részére
megállapítani, mert ha a feltételek adottak, azorulal meg lehet áIlapítani
a támogatást.
A Képvíselőtesttilet egyharrguIag
az alábbi rendeletet hozta:

- 7 szavazattaI,_ elIenszvazat néIküI -
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6/1998. /VI.8./ ökKt.

sz. rendelet

A lol1998. /xt.ze./ öt<xt. sz. rendeIet nódositása a gyermekek védelmérőIés a ryámügri
igazgatás-

helyi

szabáLyozásáróI.

/A rendelet szó szerinti szövege a ;egrzőkönyv
mellék1etétképezr../

3. napirend: Gyros BT - egészségügri vállaIkozás - tá3ékoztató3a a
Házíorvosi szolgátrat rnüködéséről.
E1őadó: Dr. Dóczyy tríariann háziorvos

Dr. Dóczy liíariarrn szóbel-i előter3esztésében az alábbiakat mond;a:
Legutóbbí - 1997.évi - tá;ékozató3a óta sok minden nem váItozott.
Tevékenységét3 ogszabáIyok szabáLyozzák.

Felaata az alapellátást biztositása. Iryekszik és szeretne a betegei
érdekében mindent negterrni. l{unkáJát 2 szakképzett murrkatársa, az
asszisztens és a körzeti ápolónő segiti.
22L2 kártyát adtak le náIa, a rendeIésen megJelentek száma 1997. évben
13155 fő. 232 esetben volt orvosi hivás, 1166 esetben látogatás.
869 esetben mentek szakrendelésre, 3}an voltak kórházban.
A meglévő eszközöket iryekszik fe3leszteni. A számitógépet a mult
héten bővitette. A BT 2oo e Ft-ot nyert , melyet egy uJ EKG gépet
szeretne vásárolni. A gép 680 eFt+áfa, amely elég sok, és ehhez
nég páLyázatí pénzt iryekszik pyerni.
3ó Ienne, ha a- önkormányzattal közöserr neg Iehefure oIdani az otthoni
betegellátást az eryedüIékőknél' mert a körzeti ápolónő eryedüI e
feladatokat nem tud;a elIátní, kevés az ide3e.
Szeretné, ha az önkormányzat ruegtudná oldarri a rendelő és a takás
tetőcseré3ét, r
Kérdés'hozzászólás:
Tenkné tipp Éva:VéIeménye szerint amióta a számitógép niiködík az
orvosi rendelőben, azőta a betegellátás is hosszabb időt vesz igénybe.
Ery betegre mennyi idő 3ut?

Klein ZoltÍánné: Szeretné tudní, milyen beteg a fa]-u. óvódai dolgozóként megfíryeIte, hory néha nem tel3esen ryógrul-t g5renneket is
hozrrak az óvódába. Ilyenkor a szüIő kéri, hory ryógrultak minősitse
az orvos a gyermeket?

Dr. Dóczy Mariann:}íost már minden betegről számitógépes adatfeldoIgozás történik' munkatársai is értenek a szánitógéphez, ez miatt
nem hosszabbodik meg tulságosan egJr beteg elIátásra forditott idő.
Pontosan mérni nem Iehet az ídőt, az mindig a beteg panaszátóI függ,
hory mennyi időt vesz igénybe a vizsgálat, az ellátás.
A faIu lakossága közüI 30 % a vissza3áró beteg, 70 % a ritkán, vagr
egráI.tal-án nem beteg, csak a kártyá;át adta le.

Pfaff Zsolt: Hosszu évekig foglalkoztatott az önkormányzat 1 fő szocíáE_J gonao'6T, de legtöbbször az voIt a gond, hog5r szoIgáltatásaít nem
vették igénybe.
A Képviselőtestiilet eryharrgulag _ 7 szavazattal,
a tájékoztatót elfogadta.

- ellenszvazat nélkül _
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4. napirend: Vesres ügrek.

a./ Szociális otfrhoni beutalás.
E1őadó: Jegyző

/Irásos előterJesztést a képviselők előre megkapták.
Kérdés,hozzászőIás:

Nem

hangzott eI.

A Képviselőtestület',eryharrgulag

kül az aIábbí határozatot hozta:

- 6 szavazattal,- ellenszavazat nél-

26/L998.

/vI.8./

ol"J<t.

sz. határozat

Urkut Község önkormányzatának KépviselőestüIete l{l\GYAR IÁJOS /sz. SzeyrtgáI, l935.február
L2. an.: Biró l[áría/ 8409. Urkut, Zsófíapusztai
lakost rdőskoruak otthonába beutal3a.
Az Időskoruak otthonába történő beutaIás határozatLan időre szól.
Felhiv3a nevezett figrelmét,hogy
- az eLlátás kezdetének Iegkorábbi időpont;áról
az i:ntézmény vezető3e értesiti,
a
- férőhelyet, az ér'tesítéskezhezvételétőL szá_
mitott 8 napon belüI el kell fogIalni' el1enkező
esetben az eL nem foglalt férőheIyre más szernélyt
utalnak be,
- az Időskoruak otthonába virye magával személyí
igazolványát, szüIetési anyalrönyvi kivonatát.

A s'izetendő szeméIyi téritésdi3át az íntézményvezető3e á11apit3a meg, melyet havonta'' az eIhelyező
intézmény szabályai szerint kelI megfizetrri.
E határozat ellen feIlebbezésnek nincs helye.
A határozat feIülvizsgálatát - 3ogszabálysértésre
való hivakozással - hiatározat kézbezvételétől
szánitott 3o napon beIül ]-ehet kénri az A;kai
Városi Biróságtól, meIy keresetlevél Urkut Község
önormányzat Potgármesteri Hivata1ánáI nyu3tandó be.
Indok1ás

ttagrar La3os Urkut,zsófiapusztai lakos Időskoruak
otthonába kérte beutalását, mivel egészségiá11apota miatt áIlarrdó gondozásra és felügreletre szorul,egredülálló, igr betegsége rniatt örunagát ellátní
nem tud3a.
A kéreImező á7.LaL fizetendő téritési di3 mértékét
az e1helyező jtntézet ál}'apit3a meg.
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Urkut Község önkormányzat Képviselőtestülete határazatát az 1993. évi rII. tv. 67-68 és 93. $.
/Z/ AeU. 114. S. /2/ bek a. / pont, valamint a
29,/1993. /T.L7./ Korm. sz.
16. s. aIap3án hozta meg.

r. 2. $. /z/

ve]r.. es

Fe1elős: Jegrző
Határídő: azonnal.

b./

Lakáshoz ;utók támogatása.

Előadó: Polgármester
Polgármester: Teieroeyer Vende1 és feIesége urkuti lakos első, önáIIó
lakásúk vásárlásához kértek támogtatást. A kére].mükhöz csatolták az
adás-vételí szerződést, kereseti igazolást. A feltételeknek megfelelnek.
Az önkormányzat köItségvetésében tervezett összegből 3elenleg még rendelkezésre á11 1oo e/Ft. Javasol3a a kérelmezőknek ezt az összeget visszatérítendő támogatásként megadní.
,

Kérdés,hozzászőLás:

Nem

hangzott el.

A KépviselőtéstüIet eryhangulag
az alábbi határozatot hozta:

- 7 szavazattal,- ellenszavazat nélkül -

27/l99a. /vT.8./ ötxt. sz. határozat

f

Urkut Község önkormányzati Képvíse1őtestütete
Teierme5rer Vendel Urkut, Fenyves u. 2. és
Teiermeyerné Burucs Bernadett Urkut, Kossuth
u. 13. sz. alatti lakosok részére1oo.ooo.- Ft.
azaz Egrszázezer forínt kamat és köItségmentes visszatéritendő támogatást folyósítását engedélyezi abbóI
a céIbóI, hog5r a kérelmezők az urkuti 4L6/8 hrsz-u
íngatlanon lévő családi háza meg tud3ák vásárolni.
A kérelmezők a helyi támogatást 1o év alatt, havi
egrenlő részletekben tartoznak rnegfizetní.
A részletes feltéte1eket külön llegáIlapodás tartalmazza.

Felelős: Jegrző

Határidő: ;uníus 15.

c./

önkormányzatí tula3donban Iévő melegt<onyhás étterem értékesitése.

Előadó: polgárme3ter
Polgármester: Szóbeli tá3ékoztató3ában eImond;a, hogr az oTP bem
fogadta eI ;e1záIogként az étterem helyett a sportpályát, harrem az
épitményeIadásához ug1 3áru1t hozzá, hory a tornacsarnokra a befolyt vételárból féléveselőtörlesztést keII. végezrri.
Az épitménymüszaki megosztása, a terüIetrendezés folyamatban van.
Az eIadássaI egrütt kell bonyolitarri. Javasol3a meghirdetrri a
költségvetésben tervezett összeggeI, mivel a bérleti szerződés a
3elenlegi bérlőld<el 3uníus 3o.-ig szóI.

a

Kérdés,hozzászólás:
Gubicza t!{ándor: Javasol;a a meghirdetést a Bazárba ís, mert ott nem
környéken meg3eIenő rekIámu;ságokba való
meg3elentetést.

kell fizetní, valamínt a

Rostási ltláría:A pályázati kiírásbarr szerepeInie
megosZffi- folyamatban van.
Brenn János: Feleslegesnek
vatarualr a"deklődhet, és a

kell,

hogy a müszaki

tart;a, akit érdekeI, az a Polgármesteri Hi_
felvilágosítást meg kelt adni.

A KépvíselőtestüIet egrhangulag
az aIábbi határozatot hozta:

- 7 szavazattal, - ellenszavazat néIkül -

28,/Lgga.

/vl.a./

öl<Kt. slz. határozat

Urkut Község Önkormányzati Képviselőtestiilete
értékesitésremeghirdeti a tula3donában lévő, Rákóczi

u. 4I. sz. alatt található

meIeglonyhás étterem

elnevezésü ingatlant.
Az ingatlarr ninimális vételára: 6 mÍlIió Ft + áfa
ÉrdekIődnía Po1gánneteri Hivatalban , rnunkaidő
a]-att lehet.
A vételi szándékot irásban ' 1998.{1unius 29._én
12.oo óráig lehet benyu3tarrdí az önkormányzat
polgármesteréhez.

Felelős: polgárrnester
Határídő: azonna].

d./ Területvásárlási

kérelem.

Előadóő Polgármester

Polgármester: Fuit Csaba Urkut, Rózsa u. 9. sz. alatti lakos kérte,
hogr a 392/LL hrsz-u beépitetlen területet részé:reazz önkormányzat
értékesitse. Nyilatkozott kéreImében arról ís, hogr a ;eIzett területen az át7árást minden korülmény között biztosit3a. A terütet a
gázcseretelep mel_lett taláLható' és már meg van osztva.

Kérdés.hozzász-őLás:
uryanolyan
Brenn János: líost sem 3av3so13a a terüIet értékesitését'
okbóI kifolyólag mint t<óráuuaa. Az uthaszrrálat míatt ebbőI csak gondok
adónak.

Az
Gubicza Nándor: ő se' 3avasol;a a terület értékesítését.
uryis olyarr keskeny, hory a tüzeIőt szálIító ;ánnü alig tud
lekedni.

Pfaff Zsolt: A térkép'"utat
azt uffiEíTana.

nem

ut már
ott köz-

3elez, ettőI függet1enüI a kérelmező

-9Brenn János: üiért ragaszkodík a negvételhez a kérelmező, híszen már
hasznáI3a a területet. Inkább fizessen bérleti di3at.
"égóta
Pfaff Zsolt:Javaso1;a, hogr a kérelmező sa3át költségén osztassa meg

értékesítseszámára az önkormányzat.
Brenn János: ErrőI meg kell kérdezrri Fuít Csabát ís, ha vállalJa, ugy
a szokásos á"on kell értékesiteníszárnára 3o.- Ft/m2-ért.

Bubicza NándcJr:Eg 4 m széIes utnalr maradnia keII. EzenkivüI veszélyesnek
tart3a azt is, hogr kéreLmező az üzemanyagot a gázcsere teIep közvetlen
közelébe tart3a.

Pfaff Zso1t: E1vi döntés meghozatalát ;avasol3a.
A képwÍselőtestüIet egrhanguIag _ 7 szavazattal, _ ellenszavazat nélktil az alábbi határozatot hozta:
29/L99a.

/vl.a./

ol<Kt,.

sz. tílatározat

Urkut Község tinkormányzat Képvise1őtestüIet
értékesitiFuit Csaba Urkut, Rózsa u. 9. sz.
alatti Iakos részérea 392/LI hrsz-u beépitetlen i-ngatlarr megosztása után keletkező részt, amennyíben a''.megosztást sa3át
kiiltségénelvégezteti ugr, hogr egy 4 m
szél'ességü ut harad3on. A megosztást követően
megnaradó terület mZ-kénti ára: 3o.- Ft.'
Fe1elős: Polgármetester, jegrző
Határídő: 1998. augusztus 15.
Több

tárry

nem

volt, a polgármester az ülést 2o.oo órakor berekesztete.

li
. .
í lb r{o-s- \71^.
Rostási }lária -

l

Jegryrző

W

