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Készült: Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtesttiletének 2000. június 29_

er, rc.iitt'tokorr/ du. r 7. oo őrai kezdettel megtartott rendes üléséről'

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgármester,

dr. Dóczy Mariann
Klein ZohtÍfi1ÍLé,

Kocsó Jánosné,
Lisztes Győzó
Mádlné Sas Anikó képüselők'

Távolma radását bei elentette : Imri Zo|tán, fu eger Tibor
Vassné Ba|ázs Györgyr képviselők'

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási lll'ílána jegyző

Az ülés helve: Közséstéua _ tanácskoző terem'

PfaffZsolt polgármester: Köszöntötte a megielenteket és megállapította,hogy az

tir.' t'ut,i-iatke|es, mert a Testiiletet 10 tagiából 6 fó je|en van'

Eá követően ismert ette aztilés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangulag elfo-

gadott.

Napirend: 1 ./ Úrkut Kozség Önkormany zab 2a0g Évi vizai3ának módo-

sításaról _ rendelet -tewezet'

Előadó: Polgármester
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2. l lJelyt ktizrrűvelődésről szólÓ rendelet_t ewezet.

ElőadÓ: jegyző

3./ Úrkut Község kőzbinonságarÓl.

Előadó: Ajka Varosi Rendőrkapitanyság megbizottja

4.lYegyes ügyek.

r Idősek otthonába beutalás
előadó: jegyző

l benzinkrit tertirletének rendezése
előadÓ: polgármester

r telekeladás
előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELOTT:

a'l Jelentés a lejrárt hataridejű testtileti hatátozatok végrehajtasaról.

Előadó : Polgiírrnester

PfaffZsolt polgrármester: Szóbeli előterjesztésében az alábbijelentést adta a lejrárt

hataridejtitestiiletihatározatokvégrehajtasaról.

252aa0. llY.l5./ Öl<Kt sz.határozat: A2l?aaO. /Iv.28.i Ötrt sz.hatÍnozat
kiegészítését a Meryei Tertiletfejlesáési Tanácsnak megktildte a Hivatal.

26Da00. lY.25.l ol<Kt. sz.határozat: Az 1999. Évi gyermekvédelrni munkaról

szóló tájékoztatót a Meryei Gyámhivatalnak és az országos Család_ és

Gyenrrekvédelrni Itltézet részére a jegyző megktildte.



27 12000 . N .25 ./ o!<Kt. sz. hatérazat: Wolszt Karoly és neje Úrkút, RÓzsa u. 13.

Sz. alatti lakosok az önkormÍnyzatttámogatásról szóló szerződést úétirték, az

osszeg számlájukra uta]ást nyert.

28l2a0a.Y.25.l oh,J{t. sz.hatirozat: Afogászattkörzetek - Szentgal, Úrkut -

osszevonásaról szÓló elü dontést a fogorvos részére meg lett ktildve.

29l2OO0. lY.25.l Öh,Kt. sz.határozat A GÓliát Mc Donald'-s FC-nek a 18.000.-

Ft-os tÍtsogatást kifizetést nyert.

3OI2O0O. lY l4.l ol&t. sz.batárazat: A Tertiletfejlesztési Tanácshoz ebatÍrozat
kivonata megfutildést nyert. Hianypótlás miatt viszont ki kell egészíteni azzal,

hogy a Képüselőtesttilet egyetért a pályénattal. Javasolja akiküldött
előterj e szté st szerint a határ ozatij avaslat elfogadását.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttiüet egyhangulag - 6 szavazattal, - ellenszutazat nélktil az alábbi

hatÍrozatothozta:

33/2000. /W.29./ ÖkKí sz hatúrorat

Úrkút Kozség onkormányzati Képviselőtesttilet e a 30 l 2000 .

lvI.t4.l Ótrt. sz. határozatát az aLábbiak szerint mÓdosítja:

?elhatalmazzaÚrkutKözségPolgiírmesterét,Jegyzójét,hogy
a Veszprém Megyei Tertiletfejlesáési Tanácshoz a céljellteg1l

decentralizÍlttéwogatásokelnyeréseérdekébenpályinatot
nyújtsanak be.

Felelős : Polgármester' j egyző
Határidő: azonnal
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3ll20OO. lvl.L4.l Öl<Kt. sz.hatáÍazat: Wolf Renáta urkúti lakos onkormányzati

tÍmogatás elutasítasaról szóló hatérozatot a Polgármesteri Hivatal nevezett

részére megktildte.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet a Jelentést egyhanguan elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

l. napirend: Úrkút Község Ónkormányz ah2a}a. É.ri vi"aiának módosításaril _

rendelet-tewezet.

Előadó: Ffaff Zsolt polgármester

/Irásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

PfaffZsolt polgármester: A vízddrÓl szÓlÓ rendelet módosítasiraazértkeriil most

sor' mert az eredeirendeletben nem szerepel a locsolási kedveanrény, melyet a

szennyvízben érvényesítene azijzemeltetó DRT Rt 2000. Majus 1. NapjátÓl-

Kérdés. hozzászÓlás:

Lisáes Győző: Ez a lakosság részére kedvezö dontés lenne, javasolja az

elfogadasát.

A Képviselőtesttilet eryhangplag- 6 szavazattal, - ellenszavazatnélkíil _ az

a]ábbi rendeletet hazta:

8/2000. /V'I.29J ÖkKt. sz. rendelet

Az önkorm ányzatthrlajdonú vízi kozrrrűből szolgaltatott ivó

vizért, valamint az Ónkorm ény za*J- fulaj donú wzi koarú által

biáosított szennyuzelvezetésért és kezelésért fizetendő

díjakról szóló lOlI999. lXII3a.lÖtrt. sz. rendelet

mÓdosításaról.
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/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzÓkonyv mellékletét
kepen.l

2. napkend A helyi kozntívelődésről - rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási llvt'ána jegyző

Arásos elóterjesáést a képviselők előre mefl<apték.l

Rostási Mária jegyző: Naryon jónak tartotta volna, ha még önkorrnányzati
tulajdonba leheüre a művelődésibár, mert a rendelet-tervezet előkészítésekor
nagyban lehetett volna az épitményre alapozni. Mivel nincs, és ery kÓzösségi
színtérre sztikség van, csak a tornacsarnokot lehet alapul venni.

Kérdés. hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képüselőtesttilet egyhangulag - 6 szavazaltal, - ellenszavazatnélktil - az alábbi
rendeletet hozta.

9/2000. /VI.29./ OkKt sz. rendelet

A helyi közrniivelődésről'

/A rendelet szó szerinti szovege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

3. napirend: Úrkut község közbiztonságráról.

ElőadÓ: Schütz Lászlő r. Órry.
Rendőrkapitanyság Könendvédelmi Aloszüíly

/Irásos előterjesztést a képviselök előre megkaptak./

Kérdés. hozzászólás:
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PfaffZsolt polgánrrester: orÓmét fejenki, hogy az e\őterjesztés alapjan Úrkút
bűntiryileg nem fertózőttteriilet. Gond üszont az,hogy több mint ery éve a
kozségben nincs körzeti megbizott.

If . KocsÓ Janosné: A Polgarőrség megalakításrának mik a követelményei.

Schvitz László r. őrgv. Tájékoztatja a Képviselőtestti{etet, hory az otlkormÍnyzat
bérlakás felajánlásra is hivatko^raaZsarumagazinbarlpályánatot hirdetett
körzeti megbízotti rendőri allás betöltésére. Reméli így, hogy lakás is van,
pátyéaő is lesz.
A Polgarőrség alulról építkezik, önszerveződo kozosség. A rendőrség szakmailag
tudja segíteni a munkájukat. A polgarőrok felé kritérium nincs, persze biintetett
előéletiiek ne leryenek.
A polgarőrséget a Megyei Bíróságon be kell jegyeztetni. A polgarőrségnek
intézkedési j ogosultsága nincs.

A Képviselőtesttilet eryharrgúan - 6 szavazattú,- ellenszavazat nélktil - az úábbi
hatÁrozatothazta

34/2000. /W.29./ okKt sz hatórozat

Úrkut K<izség Ónkormanyzati Képviselőtesttilete az Ajkai
VarosiRendőrkapitanyságmegbízoffjaá|talelőterjeszteff
Úrkut Közsé g kazbinonságaról sziló előterj esáést
elfogadja.

Felelős : polgiírrnester
Hatráridő: azonrnl

4.napirend: Vegyes üryek.

a.l Idősek otthonába beutalás.
E napirendi pont tárgyalásazárt tilés keretében tortént, melyről ktilon

jegyzőkönyv késztilt.
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b.l Benzinkut teruletének rendezése

Előadó: Polgármester

PfaffZsolt polgiánrrester: A Titoil Kft tigyvezetője altal megbizottugyvéd levelét
a képviselőknek megktildte' A sokat ütatott tertiletet hajlandÓk megvásarolni
l00.000._ Ft-ért. Javasolja az Írqánlatot úgy elfogadni, hogy az mellet még ery
kb 80 m2-es tertiletet térítésmentesen a Klein ingatlan előtt átadjon, valamint a
két ingatlarűlaz annylkozteriiletet biztosítson uryancsak térítésmentesen,

amelyen afaldgán" oda lehessen vezetrri. A megosztást az ÓnkormÍnyzat saját
koltségén elvégzi.

Kérdés- hozzászólás:

Lisáes Győző: A javaslatot támogatj a, azt elfogadásra javasolj a, már amúry is
hosszú ideje huzódik ez a dolog.

A Képüselötestiilet egyhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazatnélktil - az alábbi
határozatothozta:

35/2a00. /W.29./ okKt sz hatóroz.at

Úrtrit Kozség Ónkormanyzati Képüselőtesttilet a tulaj donát

képező az ixkűti 93 l 2 br sz-ú köZtertilet elnevez éstl 923 m2

nagyságu teriiletet elidegeníti a Titoil Kft Úrkut részére
100.000.- Ft-ért. A Titoil Kft a meghatározott fu mellett, a

tulajdonát képező 2817 hrsz-ú ingatlanból, térítésmentesen
az önkorményzattrúajdonába ad a 30 hrsz-ú ingatlan kapuja
előtt 40 m2 terti{etet' a3112htsz-ú ingatlan kerítése mentén

2a m2 tertiletet koaertilet céljéra.
A tertiletek megosztását az önkormányzat saját koltségén
vallalja.
Felelős: polgármester, jegyző
Hatráridő: julius 31 .



c./ Brenn János és tarsai tertiletvásÍrlás iranti kérelme.

Polgiírmester: Brenn Jiános és két tarsa kérte az Önkormányzatot, hogy a saját
hrlajdonukatkepező felépífinény - garéus - alatti' és korulotte lévő tertiletet, mely
összesen t67 mz,résztikre idegenítse el. A vételrírat javasolja 100.- Ft/m2-ben
meghatiáro ni, a korábbi testtileti tilé seken elhangzottakat fi ryelembe véve.
Gond lehet a 4a8l23 hrsz-ú gazdaság1 udvar megkozelítésnél.

Lisáes Győző: Javasolja úgy értékesíteni a teriiletet hogy a 408123 hrsz-ú
gazdaságpudvart a megvásarolni kívant területen keresáÍil mindenkor meg
lehessen kÓzelíteni.

A Képüselőtesttilet eryhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazat nélkíil - az a|ábbi
határozatathazta:

3612000. Nl.29.Í Ö|<kt. sz. határ azat

Úrkut Kcizség Önkormanyzati Képviselőtestiilete a trrlajdonát
képező 408126 hrsz-ú |67 Ín2 naryságú garÍns és udvar
elnevezésű ingatlant osztatlan közos tulajdonként elidegeníti
Brenn Jiános Úrkút, Jókai u.4l7,Lisztes Győző Úrkrit, Jókai
u. 416 és Sza]ai János Úrkút, Rózsa u. 11. Sz. alatti lakosok
részére 100._ Ft/mz vételarért, azzal a feltétellel hogy a
408/23 hrsz-u gazdaság1 udvar elnevezésű ingatlan
mindenkori hrlajdonosának az átjÍrást biztosítani kell.

Felelős : Polgármester, j eryző
Határidő: azannal

d./ SportkÓr támogatása.

Polgiírmester: A sportkör l50 efft_os támogatást kért, a nevezési díjak
befizetésére . A gazdasági tartalék terhére javasolja résztikre ezt az osszeget
megadni.
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Klein Zoltlínné: Ha a 600 eiFt-ot mrár az elsó félévben mind felhaszriíttík' elég jól
koltekeztek.
Az Ónkormiányzat más, fontosabb feladatra is felhaszráilhatná ezt azösszeget.

A Képviselőtesttilet egtrlhangum - 6 szavazattal. _ ellenszavazatnélktil - az alábbi
hatÍrozatothozta:

37 ?aaa. NI.29. l öl<Kt. sz. batározat

Urkut Kozség Önkonrriányzata ahelyr Sportkor részére
150.000.- Ft_os támogatást biáosít a gazdaság1tartaléka
terhére.
A sportkornek a 2000. Éü onkormanyzat kriltségvetéséből
kapott összes támogatátsról 2000. November 30._ig el kell
sziímolnia.

Felelős : polgiírmester
Hatráridő: azonnal, elsziámolásra november 3 0.

Több térw nem volt a polgiánnester azülést 20.00 órakor berekesáette.

kmft.
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(Lrn{ou' 
'ü*'-Rostási Mária

jegyző


