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Köz

JseY3őqö$Yv
Késztí].t: I]rkut kiÍzségdakormányzata Kspvíse].6testü]"etrsnek

1994. ápri1ís 25.-éa 17.oo órakor negtartott rend-

kivtilí tí]-ésérs]..
Áz ií].éshe}ye
qTeLpn

l

Községbáaa

-

tanácsteren.

voLtak: pfaff, ZsoLt po3.gfumester,
Ür.Dóe aÍ }ilarÍanna,
Febér József,
3uttb ],ágzld,
Ke].ler Jóasef,
Íenk Gytl3.a,
fróbertné Kleín 3eáta ós
Zsebebázy Káro].y képviselők.

Bdvol-mara$tskl BÍeger Eibor és $árkány 3áLaé képvise3"$k.
Vérteg E{Íklde Jegyz6,
Sztics Péteg }áoF képv.
Onódy Raffael HszB? képv.

2.

aapLrencl1 pont tárgya].ásánl

Szücs Gábro Dolrntt Kft.
tigyveaet6 tgazga tója .

P$aff Zso].t: 3oJ.gármester köes6nti s képvÍseL6ket, a negbÍ._
vottakat és a község éyelek1sd6 4 állampo].8árát.
Megállapítjan bogy az Íi].ésbatárgzatképes, mível a képvÍse}6tegtti].etí tagokból 8 Je].en .V&!lr
HegnyítJa aa ii].ógt, és l'smerteti a nap1rendÍ pontoket a Beg-

btvó alapJán.

2.sapírgndt postgk: 3../ tú á].taLános ísko].aÍsportcsarnok aegveLósitágával kapcso3"atos pályázat megbes*é].ése.
E].6gdó.:
?.

/

?faff Zsolt

po}gríxraester

Yegyes tígyek.

Pfaff Zso].t JavasoJ"Ja,

bogg a képviseL6teet{i].et a Yggyes
Í;lgyeket tfugyalja e]-5saör, mivel ennek keletében keilíl so!
több de1en]"év6 érdek1sd6t érín*ő'témára.
Á képvÍse1őtegtii].e* & Javaglatot határozathozatal me].].6zéséveL eLfogaclta.

3../ Yegyes tigyek.

a./ rakács Imle ég feles.ége telekvásárláe 1rrínti kére].me.
Pfaff ígo].tl remerteti Íakáes l61re ós fel,esége kére].pét,
ane3.yben a kérelmea6k nytl*tkoanak, hogy meg saeretnék
vásáro].nl csaláilL ház épitdse cé]-jábdl sa I'rkut, belterlt].etí
5l7/26. hÍsg.-u 1Ü26 m2 teriitetil vÍz, vil3.any kt5aptÍvekkel
e].].átott irgatJ.ant'
Á testiílet a kére].met negv1tattan ég 8 Í.gen gzavazattal,
egybangulag, tartózkodás ríg ellenga*veaat né].kiil raeghoata a követkea6 határozetot.

52lL994. Í7v.25./ cjxxt e 9E. batáyozat:
A képvise].6testiilet Eakács Imre és Felesége
szép3.ábi Anikó llrkut, Jókaí u. 6. szán a].atti
].akósok r€ szére ]-akdbáa épitéseeéJ.Jáb61 értékesitj. az llrkut, be].teriíleti 5!7/26.hrsr'u
]:a?6 gt? teril].et{i íngat]'ant73.82o.- Ft'

aza? Hetvenegseger*nyolcszáabuea forint

vételríralegf1zetéee e].]-enében.
á vev6k az LngatLanra 4 éven be3.ii]. köteleeek
csaláatí házat ópíteni.
Á réga].etes fe].tételeket az Íngat3.en adásvételi szer:aődés fogja tartalmazr^í, amelyet

3

a Jesyu6 kószít e]..

Fg].e].ss: Yértes fáÍk].óe jegyz6
Határ*.dő: 1994. ná'qg 2o.

b./

Íakács !{ándorné ég Hartínge! I{ánilornó munkatlgyÍ pere.

?fgff Zsolt.l Ismertetí a képvtse3.őtestiilettel

Yeszprérg Hunkaiigyí Bírósá8 negkeresését,amelyet Takáes l{ántlolné és fiartínge3 sándoraé a ''!íauger T,ajos" Á}*alánog rsko]-a bözalka].maaottaí
&z t'3llt f1uetés1 osztá].yból a1acsonyabb fízetésíosztályba vÍegzasoro].águk nÍ*tt 1nclított munkatigy1 peléve3' kapcsolatban ktildtek.
Á megkereeés 3.ényege, hogy az tjBkorrnányzatnak nyíLatkoan1a ke1L'
ho&y bíztosÍtja e & k6t do}.gozó fiF'' fiuetés1 osatá3.yba s$rolásá-

boa

a költségvetég1 fedezetet.

EEebesázy Károly: }tem éxt1, bogy miért ar önkorrnáByzatnak ke1].
döntenLe ebben az itrgyben, fé]. attólo ba mi most dö*tiÍnk bárhogyan is aat követ1 a biróság dsntése.
3faff 3eo].tl á b1róság ezzeJ- a aegkeresdsse]. köte]'eg volt as
önkornránszathoz fordu].nÍ. Egyébkénts sem ért egyet ezzel ag
e1jr{ráegaÍ..
Á két köaa].ka].naaottnak

a besoro1ását

nem

1gy kel].et

vo].na

végrebajtaní.

Á képv1se].6teeti1]-et a Eórdést negvÍtatta, ós 5 Ígen gzavaaattal'
1 ter*ózkodág ./l'ehér Jőuset/ és 2 d.].ensaavazat /?taft' Eso}t'
frőbeytné lfi.eín Beátal me}].ett megboata s következ6 hatr{roaatgkat:
53/199J= ,/JY..25-l

9k4t- sa,, hairirozgF:

tlrkqt köueég Ümkorrgá*yzatárrak KépvÍse]-6tes_
tiÍ].ete a Veszprémí!átl*ketÍgyí 3trósríg 3.M
3T8/l994/3/T. számu megkexeségóre az alább1akat nyÍ].atkouue
3

Az 0ntor'xányzat az ''Fn ftggtési osztályba
goyo].ágboaa köItségvetésí fedezetet 3gn'*

biztosLtJa.
Á képvtselőtegtillet fe].kéri a 3egyz6t'

4

hogy dtintdgérs]" a 3irósrígot td'Jékoat&s9s.
Fe}e16el Yéctes s1klóg je&yzs

Hat&í€lsl

].994. rnáJus 15.

5e/L99e. lw.25

-

/ ökKt.

B&. batározat:

l}rknt község önkormányzatának Képviselstegtt1].ete a Yeszprémi &lunkaiigyi. 3írdsás 3.}Á
L6a/L994/4. sgámu negkenesésdre ax alábbiakat nsí].atko*g& !
A% önkorgrányaat aa tt3?' fÍEetésiosztá}yba
sorglá,shaz a ktiltségvotés1fedeEetet relq

bíatooítJa.

Á képvise16tegtü].et felkéri a jeggz6t, hogg
dtintésérő]" a Bíróságot táJékoetass&.
8e191.őg: Vdrtes M1klós Jegyzs
EatéE:ids: L994. xáJ*s 15.

e./

3oJ.gárnester bélerreIése.

Fuítb {'ásal$: $1nt a ?énatigy1 Ellenőr ző BÍ'zotteág e].nöke
táJékoztatJ* & kópvíseJ.6teg*tiletet, hog3 a Pol€rírmeeteri.
fiÍvatal ktiatísztségvígg161résaéreaa á].lamí kö}-tségvetés
1994' Jamurár s]-*t61 bavi 1.3os._Ft_og kiÍapontíbérfeÍleggtést juttatott.
*Iaveso1Ja, bo6y a képvJ.se3.stegtület Pfaff Zsolt poJ.gá3mesteg résaérea kögtigutségvise3.sk bérfej}esztósének
megfeLe].s siértéktibéreme].éetadJon.

Á képvise}6testiÍleta Javag].atot megvitetta, óg aaua].
egyetr$lt:re 7 ígen, 3. tartózkodág ,/rtatr frsaLt/ e].3ensaavazat nó].kiiI" meghozta a következ6 határoaatot.
55/L994. lrv.25./ ökfit. 9B' határogat:
Á képvise].stesttÍ1et Pfaff Eeo].t po3.gármester
saemélyi alapbérót ].994" Január o].-ts]. vÍgsaa*

3oo.-Ft' ez&E H*tvanbataerbárorsszáa
forín*bax állapÍtja rae&.
Felelssl Yértes }sÍHlós jegyas

men63.eg 66.

ltatrírid5: 1994.

má$as 02.

5

d./ ssoportbontás eu á].tallfuos

ísko].ábaa.

Áaá$ 3,ásztó: 1gnertet1 kére]'métoamit a képvÍselítegtületí
ta6ok is megkaptak. A kérelera riivíclen aat tartalrnazz8, bogy
rrrÍvel rnegblusu}t az ].. osztály bontása t áv erre szánt sgsaeget eé}srertílenne me5eme3'nÍn és az 5. és 6. oeatály bontá-

kiván részleteeebben kítór$i, & esoportbo*tás e}6nyeirs3. már vo].t gzó a korábbi testti].etí ti].ésen. Á dologí k1adásokra kb. 3so.0Üo.-3*-ra ].enne

sára forditani. Indgklására

negn

szilkség"

.Bgáta : JavasolJa a képvise}.ő'testtÍ].etnek,
bogy szevegua meg eat a esoportbontáEt' níndkétosztálg
e16ttné5 több óv ú].]. aa isko}ában' megÍ"nil*l aa intenaív

fróbertnó Blein

nyelvtar:ltás, ennek érdekébenérdemes esCIportbontást végrebdJtani.

3saff Eg?ltl Javasolja, ho€y a képvíse3.6teetü].et aa á-"badott
pénaesaköz terbére sEavazga meg a osoportbontást, mert ott

rendelkeaéeÍinkre áL1 egv hasou]"ó összeg.

Á képv1se].stesttilet a Javasla*ot unegvítatta, ég s í6en guevazattal, tartórkodás ós e].].enguaYagat né1kiílegyhansulag
megbou ta & kiÍvetkezs határozatot l
56Í1994. /frr,25'Í öuKt. sj|-. határoaat:

Á képvÍse16testtí3.etegyetért aa urktrtL t'Eauger
}.eJost| Á].talánoe Iskola 5. és 6. ogztá].yáaak az
L994/95, tanóvts]. kegd6d6 ceoportboatásával.
A kópvise].6tegttÍ1et a csopoltbor:tás doJ.o6í
kiadágának a feeteaésére286.000.-}ub' e%ag Kettsszáznyo1evanhatezer forLntot á3.1apít IB8$o
á. képvíse].stesttÍletfelkéría Jegya$t, bo&y
aB trrkqtí ltBause! Injosff Átta:.ános Isko].a
kö].tségvetési e].6Í_rányzatát 286,ooo. -3t-ta1
ntivelJe lneg eu átaelott pénzesaköniÍk tErhóre.
se].áisEl Yértes HÍklós Jegygs
Határidsl 1994. máJus 25.

-6
e./

Í*káeg sánéor ég Cairáh1 Káro].yné kére].me.

3fgff 3so].tj áu elrault

napokbax érkezett ketts basonló *árgyn
kére3.ep 8*háeg $ás*dor és Üsirákí Kr{rolyné résrér61.
A kéletmeket a tegtÍi].etÍ. tegok megkapták. Mindketten kÍiaokta*
táeí veaet6 gaakos képzésbenhlvánnak résat vennl.
Á képgégideJe két év. Egy éY tandíJg 34.ooo.-3t.

Á kéyelmeket azért tovább1tottan as sxkormányaat
fe}é, mert az iskola köLtségvetésébőL ezt an össaeget nenn tud$uk bíatos1tani, mÍteJ. í}.yen íránya tgóny a tervezégkor nem
pertiLt fel,.
s3.aondJe nég aat Ís, bogy enr:ek a gaakaak az elvégaésutát:
a két do]_gozót autsmatikugan nFf kategdríába keLl soro]-ní.
Á tanfe].yam tjnkdntee.
Áagín rág,aró:

ZsebPbá#y Klírg}y: Elegkértlea1 a poJ.grfumegtertsl,. hogg xem
].ehetne kedvezményes kö].csöat biztog1tan1 a kélelnezők réggére.
"{aennyibetr e kéne].gez6k enj.att nehéz aryagt be].ygetbe kertl].nének ].ebet6ségtÍkYan Btlnkabely1 kö].ggiix felvételére, ame1y 6 haví' kanatgenteg réez3-etben fízetend6 vlgsaa.

?fqf{ Eqol:bl

Á képvtsel6tegtti].et a kérés*negvitatte, és 5 1gen sgavazatta1, 1 tartóakodás /Erőbertné fi1etn Beáta/ 2 ellengzaveaat
tle].].ett ,/nenk Gyule l Pfaff flscLtÍ aeghoa*a a következts batározatokat:
57lL99&,

/ffi.25,Í skfit. sfi. határonat:

TÍrkqt kiiaeég Képv1se].s*eetü].ete fakáeg
sfudo:: T]rkut, Rákóeaí u. 4J. sgsm a}attí
].akós ktiaoktatás1 vezet6 gaakos képaés
tandtJának átvá].].aláeát q]-utagitjP.
Á határoaat e].len a Tes*pyém YárogL
BÍrdefutroa címzett, de a 3o3.gármesterí
I{ívetalboa benyujto*t beregette]- lebe*
é].ní,a hsátfuoaat kérbegvéte1ét61gnáraLtstt 3O napon be].til.

TIndok].ág
A taafol;remÍa ve1ó Je3.enthezég Íjnkéntes
ve3.t' erra nem ktitelezte genkl a kérel-

mezőt.
Á vezetsképas tanfo3.yara e3.végaés utrfil
& kére].mea6 arrtdrratí.kt*san ltsttt }6ggro3.ágt
B$eT, ame1lye} fí.aetésifokoaata ts
rregfe3.elően Lépésttart, més akkor lsn
ha nem tö].t be ísko3.aÍgaz€atóí á].Láet.
Á fentíek alap$án a képvise3.őtesttÍlot
& kére]:aet e]-utgsítetta.
Á képvíee1őtee*fl].et felkéri a Je&vg6t'
bogy döntégérs]. rakács 3{ándort táJékoztagga,
sb1e].6g; Tértes Hik].ós legyz&
lÍatártel6: f994. május 25.

58/L994. ./Iv.25./ ÖkXt. s}8. batfuozat:

l}rkut közs6g K$pviselstegtülete Catrdkí
Károlynó ÁJkan Bobő Katiea Ll. 90. gaám
a].attí ].ek6g köagktatágL vezet6 szakoe
képaéstandíJrfuak átváL].a].ását e].utgsttJa,.
Á határozat e3.].en a lÍeszprém Yr{rogí 3J.róságbo* cÍmaett, de a Po1gárraestert ELvatalhoa b-ebgujtott''keregetteJ. 3.ehat é1HÍl & batágoaat kéabezvéte}étslszámított 3O napon beLtll.

rndoko].ás
á tanfo}yaare való jelentkeaés önkéntes
vo]"t' alla nem köte].ezte genbí a kére].-

nea$t.

-8*
Á veaetőképzs tanfolyan elvégaégetltán
a kérelumaő autómatÍkuean nFs begorg1ást
nirer, ame1lye]. fiaetési fokozata ís meg_
fe].e16en Lópést tart, tség akkor Ís, ha
nem ttílt be Lsko3-aigaagatói ál].ágt.
Á fentiok aLapjr{n a képv1se16testii1et

a kérelpet elutasl"tja.

Á kópvíse].stesttilet fe].kéría Jegyaőt '
hogy döntégéről CzírákíBárolynét tá_
Jékoztasse.
Fe]'el$s: Yérteg Híkldg je&yzs
na!4r*d_6l ].994' aáJus 25.
Í,.

/ Zsófiapüszta

viae].]'átásg.

3{aff Esq}tl EájékoztatJa & képviselstestti3etet, bo€y Yeszprén
}*1egy*1 VÍa- és csatornamií Yá].1a1at aJkaí Kirende].tsége el$att*tett egy ].evelet az önkormányzatnak. A ].evelet a szentgáli
l{}lunyadíÍ' $ziívetkezet ktildte

a líI!}dtÍ-nek, amelyben fe3.nontlják

a vízaaolgáJ.tatágt.
Átaa3a a saót Teíernnayeg lüártonnak a szövetkezet elnökének.

Be3ermqyel }í4rto3l Á v1ze}Ir{tágról Zsdftapueztán rnfu többgzöx vo]-t sEó. Á gzörretkezet anyagÍ. be]"gzetéről is. Á szövetkeaet eladta zsófiapusztaí 1akásaít, eaért nÍnes satíkségea
vizego].aá1tatásr&. Á saiívetkeaet nem tud tiibbet figetni.
$gebó Jens: Á Yeszprém }fiegyei Yiu- ós Cgatornamdí vállalat eákaí
KÍrendeJ-tsógéggk a vezet6Je e3.aondja, bogs br{r a saövetkeget legrondo*t a vizseg].gáItatágrd]. a vegetsEhálsg*t továbbra tg a
szövetkeaet tu]-ajdonábar n:ared.
Á hogssabb 1deJe btladaó áldatlan belyzet nggoldáeára Javaso3.Ja'
bogy az önkgrmányzat a zsóf1apugstai rendezeg *u}a$donjogát veg$e
Á+

tílr.

3gg3't.: Á veaetéEhálóEatet & jele::].egt állapotába*
&7 iÍnkorraányaat továbbra is elköteleaett kö3.t*égve-,*ése aíatt

}3aff

-9
t{rdja átvennÍ'. Á vrrMi}-vel korábbaa meg*ggoaés sztl}etett'
kggy rnér6ket heJ"lIeanek e]. a bíbák fe].derÍtdeére.
sa nea történtrneg.

neg'l

sPsbé űpp6: IIál}al'Ja, bogybe & gaövetkeaet egytittatiködík' akkor a né:rők elhelyeaége magt6rténík.
3{af,s Eeolt: Á vízbá!óaat áJ.3-apotának felnóréséig Javasoua'
bogy a testtllet ne ittixtsön az iígyben.

Á képvíse16tesHí1eta döntést hatfuozatbozatal me116zéséve]elfogadta.

g./ Yezet6

óvón61 pr{1yágat.

?faff

Zeg].t-l táJékotrtatja a képvísel6tegttiletetn bogy a sstÍ*
vti3sttégíK6a].önyben a törvény$.. e].őir{eoknak negfe3.e3.6en
pályázatot tettiink köaaé au urktr$. r:apkögí ottho*os ovoda

veaet6 ovónsÍ 'áL3ás betöltésére.

I{$rdez1 a képvíse16tegtíÍ]-etetnhegg satíkségesnek tertja*e
noás, he]-yt lapban a pályázat aegjelentet6eé*.

lróbegtné Klb'ín $glita: Yéleménve saerint az állás be*sltéeénól saóbajöbet6 eaakgaL réteg a gtíve16clésÉ.KiÍa1önyt fígyelemne}. kigórÍo ezéyt nem sztikeéges mágbol megje].entetnj..
Á k6pvÍse1őtegtti1et Pfeff Eso1t polgdrmester tájékoatatását
batározatboaata]" ne1].6géséve} elfogaclta'

b.l

Á3ok qtca gzennyvl-ge3.vezetége.

Pfaff, ísoltl Fe}kéyt $alágei tása3.ó urkutÍ }aksst,
mond$a

el

bo&y

problémáJát.

Ba}áegí Í,ága}ól Áz á.rok ntca végénlakunko' s mível ae$ Eego].dott a ggennyvízelvegetésxagyon soksgor van biíelös' aets
lehet ablakgt ny*'taní, a gyerekek fertőzésYesaé3-gnek vannak

kitéve.

LO

Kéxía k6pv1se3.őteetii1etet, *e6yen va].emLt az á]-datl**
á13.apot megsztintetésére.

3faff íso].t.; Évekríta nyílt problém* eE a könnyéken }'akók
gzánnála. Javag].ato* kél a képvÍseJ.s*eetii1ett6].1 ame3.y gyors

negoldást kíná].na.
onód.v

Eaffgel:.

segr

értí,ha vannak derj.tők,

batott kÍ eu & helyzet.

*kkor hogy a1aku1-

ísebebjízy-K$rg}yiÁ he3.yretet ismerve aE g vé}eménysÍBrhogy

két oka íg van a helyaetn€k.

Á Rákóezi utoában csaktlgylen vannak derÍt6k, de ag Árok uteríra
vezetík kt e &'ákócaí ntcai lakók a $e3].ékép{í1eteík$aennyvLzéi..
áa Árok utca1 lakók nep cgíná].tak deritst' v&n egy negs közi5s
derit6 am1t évok óta nem t1satítattak kí.
JavasoJ-ja a képvíse3.stesttÍ].etnek,hogg e16srör ag öl:kornányzat
végeztesse el eat a tísatitást, utára pedtg e ].akők v$geraék o].
foS.yematosan.

3faff Zsglt; vátJ.atJa,

ho8y máJus foJ"yaraán iissaehivja az ér1n-

tetteketo ég megbesz6].i veltÍk ezt a

prob3.égá't.

3elkéri Zsebeháay K{ro3.yt, hogg *Jktfu e

atá*a hoEyan lehat negvalds1tani

á

mankebe}.yén

Járjon

ne$$ derít6 tisztÍtágát.

Yegyes iígyekke3. kapcsolatban további képvíse16tésarevétel,
Javasl*t nem vo3.t, igy a po3.gáraesten áttéxt a követkeas na-

pirenéÍpont tárgyalására.

2./ sap1rendí pont.
áa á]-ta]"ános ískolal' sportcsarnok
cso].a*og páLyázet negbesr6].ége.

Pfaff Íeo].ti átaa;a a sadt

tu

tigyveaet6 ígarga tds án&k.

me6va3.ósításáva1 kap_

$a{ics sábornak g BoJ.onÉit Kft.

$atiee *ábor: táJékoatatJe & képvíse3.stegtti].etetn hogy e].6zeteg dsntésnek r:negfe1el6en e1kéggJ.tette a sportcsarrrok

tL

*

Begvslóeítágála kí1rt pátyázatot.
tgnertet1 azokat a pontJe1t, aree].yefuéI a ké3viee16testil].et
dtíntéséreVan sa{lksége. Á képv1se]-6testtt1et páI'yázat1 klfuágt
megvÍ.tattal ée 8 Ígen saavaaatta3., tartóakodás, és el3.engaevazat né1ktiL, egyba::gulag neghozta a köve*begt6 batr{roaatotl
59/1914;

lIY.25./ bsKt. g3. bgFárqgptl

tlykat köagés önkormányaatdnak Képvíse16tegtti].ete a sgenbatbeLyÍ DolonLt KFt.
á].tal e]'késaÍtett pá}yr{,xati kiirást elfogadta.
& kíí}seJe}.en Jkv.mel1ék]-etét képezi.
Megbízaa saiics Gábort a DoloraÍ.t Kft.
ilgyvezets ígazgatóját, bogy a pályáratÍ fe].b*triri'*; e. ffiagyar EÍrJ.apben és Yeszprém
$Íegget saplóban l napox beltil egy alka}onnal jeLentesse meg.
Fe1e].6s: Pfaff Egolt po3.gármester
&tdrícl6; 1994. áBs*.lís 3CI.
ÁE elbargzott napírenttÍ pontokkal kapcgo].atbaa -továbbí
képv1se3.6i 6errevéte1, indítr;ány nem volt í8y a poLgármesteg az ii].óst 2]" óra 3s pelckor berekeegtette.

rilh,

pblgármester

flffi

ftrs-

J^:rcA

TIór*eg }$ík].ós
3e&vző

