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xözsÉcr öNKoR}ÍÁNYzlr xÉpvrser,őrnsrÜlnm
U R K u r, nÁxóczI U. 45. TeI.; 23o-oo3.

Szám: 16-9/1997.

JEGYZOKONYV

Készütt:. Urkut Község önkor,mányzati KépviselőtestüIetének 1997.
Juníus 3o.-án /hétfőrt/ 17.oo órai kezdettel megtartott
rendes üIésérőI.

Az üIés heIye: Kőzségháza - tanácskozó terem.

Je1en vannak: Pfaff Zso1t polgármester'

Brerrn János,
Dr. Dóczy Mariann,
Freund Antal,
Gubicza Nándor,
ticsauer Nándorné képviselők.

Tanácskozási Joggal részt vesz:. Rostási trtária jegyző és az 1./ napirendi
pont tárrya1ásánáI Kerék Zoltán őrnag5r

Távo1mardását beJe1entette: Gerecs MiháIy'
K1ein Zoltárvté,
Rieger Tíbor,
Tenkné Lipp Éva képviselő.

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte a testületí üIésen meg;elente-
ket. MegáIlapitotta, hory az ülés határozatképes, mert a testület
10 tagából 6 fő 3e1en van.
Ezt követően megnyitotta az ülést és ísnertette a testületi üIés
napirend3ét, meIyet a TEstület eryhangulag eIfogadott.

NAPIREND: 1./ Urkut község közbiztonságáróI.

E1őadó: Kerék Zoltán őrnag5r
Rendőrkapitányság A3ka

z. / urkut Község önkormányzatának vasronrendelet-tervezexe.

E1őadó: Rostásí Mária 7egrző

3./ GYRUS BT - egészségüryi váIlalkozás tá3ékoztatőja
a Házíorvosi szolgáIat müködéséről.

Előadó: Dr. Dóczy líaríann háziorvos - BT üg5rvezető7e

4./ VEsyes ügrek.
- szakfeladati beosoroIási rend
- diagnosztikai gép _ zöld kártya kiadására alkalmas gép - ér-

tékesitése
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NAPIREND TARGYATASA ETOTT:

a./ Je1entés a 1e3árt határide3ü testületi határozatok végreha3 tásáróI.

E1őadó: Po1gármester

Polgármester: A le;árt határide;ü testüIeti határozatok végreha3tásáróI
az alábbi szóbeli előter3esztést tette:

ffi/l997. /v.za./ ötrt. sz. határozat, 32/L997. /vT.Lg./ ötxt. sz. határozat:
A Karsztviz Kft-ben önkormányzati üzIetrész e1adásáróI döntött a TestüIet,
előbb 600.000.- Ft, ma3d 60.000.- Ft értéknek megfelelően, a márkói önkormányzat
;avára. A kft 1997. ;unius 23._í közg1rülésén a márkói önkormányzat véteIi
a;ánlatát visszavonta, ezért az uzletrészt nem sikerüIt értékesiteni.

3L/Iggl. /v.zf,./ olllit. sz. natározat: A ttagrar Energia HivataltóL a gáz_
szolgáItatásra vonatkozó engedély kérés folyamatban van.
A határozat-kivonatl,|, a Bakonyg z, kft részére megküIdést nyert.

3J/a/L997. /V.26./ ölú{t. sz. natározat'. A kedvezményrőI szőL6 értsitést
a helyisébérlők negkapták, a faluzmuzeum festése megtörtént' igy a 7 havi
kedvezmény igénybevehík, a testüIeti döntésnek megfeIelően.

M/Lggz. /vt.j-.a./ ala<t. sz. natározat: Polgármester részére a Juta1om
ki lett fizetve.

Kérdés, hozzászőLás: Nem hangzott eI.

A Jelentést a képviseIők eryhangulag tudornásul vették.

b./ Pol-gármester: Tá3ékoztat3a a KépviselőtestüIetet, hory a Karsztviz
kft ;unius 23.*í közryüIésén.a nárkói önkorrnányzat be;elentette'hory
az úzLetrészre vonatkozó vételi a3 án1atát vi sszavona.t3 a, valmint vissza-
vonata a kízárásra vonatkozó inditványát is. Bánd és Urkut Község
önkormányzata: nevében a kft-ben Iévő üzIetrészt a polgármesterek u3ra
fela3ánIották a törvén5mek megfelelően a kft-nek, a tagoknak - Márkó köz-
ség önkormányzat, Vakondt Szo1g. Kft -, azok a vételtől eLzárkőztak,
és be;elentették, hory pertindítanak Bánd és Urkut község önkormányzatai
e1len, mert az üzemeItetési szerződést felbontották, i11. nással kötötték
meg. EzenkivüI uárkó Község önkormányzat Jegrző3e be;elentette azt is,
hogr nég 9 f6.1e pert inditanak a két iinkormányzat ellen.

Kérdés hozzászőLász

Brenn János: Az önkormáttyzat áI1 a perek elé, ugr érzi nincs semmi
félni valóJa' csak a pereskedés évekig is elhuzódhat. Talátni kell okot,
hogy a kft-bőI kikerül3ön az önkormányzat.

A Képviselőestület a polgármester tá;ékoztató;át egyhangulag tudomásuI vette.
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NAPIREND tÁncyRr.Áse:

1. napirendi pont:' Urkut község közbíztonságáról.

E1őadó: Kerék Zoltán örnagr

/Irásos előter3esztést a képviselők előre negkapták./

Kérdés hazzászőLás:

Pfaff Zsolt: Itíegköszöni a részIetes előter3esztést, iirömét feJezi ki,
hogr a rendőrség biinügyiIeg nem tart;a ferőzöttrrek Urkut területét.

Brenn János:Rendőrségi szempontból lehet hogr nem fertőzött, de neki
as az itt rat óknak ezek a biinesetek is soloaak tünnek.
Amiről az előter3esztést nem szóIt, de a község Iakosságát keményen
érínti a Pro-Corrtra Bt ügye, vagris azok az" áIlampolgárok akik nem kap-
ták vissza a cégtől a pénzüket, és 1át3ák, hogr a házaspár bi.intetlenüI
éli világát, irritálJa őket, féLő, hogrmás eszközökhöz fognak n5rulní.
EzenkivüI a faIuban több besurranásos Iopás is történt, nem beszélve
arróI, hogr a bányában is rendszeresek a lr_isebb lopások.
Kérdezi az örnagrtóI, a becsapott áIlampolgárok érdekében a rendőrség
mit tud tenní.

Licsauer Nándorné: Az iskoIai szánitógépes lopás tettesei előkerüItek
mar"

Freund Antal: A kábítószer fograsztásról van_e tudomása, egyáItalán
Urkuton van-e ilyen.

Kerék Zoltán örnagr: A Pro_Contra ügyről arrnyit tud, amennyit az u3-
ságban olvasott és különböző heIyeken haIlott, nem ő fogIalkozott az ügryeI.
Igéri utána néz és a poIgármestert tá;ékoztat3a.
A besurranásos lopásokkal kapcsoIatban fe1hivJa a figrelmet arra, hogr
küIönösen az utcai házalókra kell oda fíryelni, a poIgárőrség figrelmét
is erre hiwta fel többek között. Kábitó_
saes'foryasztóróI UrkuttterüIetén beIüI nem tud, a városban vannak olyan
helyek, egyének ahol ez előforduI.
Az ískolai számitógépes lopás tettesei nincsenek meg' saJnos a számitó-
gépes lopások tetteseit csak nagron ritkán Iehet eIkapní.

A E{épví*e1,őtestii1et a tá3ékoztatót eg5rharrgulag elfogadta.

2. napirendi pont: Urkut Község örrkormányzatának vasronrendelete
- tervezet -.
E1őadó; Jegrző

/trásos eIőter3esztést a képviselők előre megkapták./
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Kérdés, hozzászőIás: Nem harrgzott eI.

A Képviselőtesttilet eryhanguIag - 6 szavazattal, - ellenszavazat nél-
kiiI _ az alábbi rendeletet hozta:

a/L997. /v] .so./ öt<xt. sz. rendeIet

3. napirendí pont:

Urkut Község önkormányzata vag5ron feIetti
rendelkezési 3og grakorlásának szabáIyairóI.

/A rendelet szó szerinti- szövege a 3eryzőkön5rv
mellékletét képezí./

GYRUS BT _ egészségüryi vállalkozás tá;ékoztató;a a
Háziorvosi szolgáIat müködésér'ől.

Előadó: Dr. Dóczy ltlariann háziorvos - BT ügJrvezetője

Dr. Dóczy lt{ariann szóbelí eIőter3esztésében az alábbiakról tájé_
koztat;a a Képvise1őtestiiletet:

A Betéti társaság 1993. óta müködík, azőta 1át3a iIyen formában a
háziorvosi feladatokat. A kezdet nasron nehéz volt, főIeg ami a
gazdálkodást illetí. rIyenfa;ta ryakorlattaI nem rendelkezett, meg kel1ett
tanulnia. P

Szakmai feladata_inak ugr érzi maximáIisan eleget tesz.
A Háziorvosí szogáIat feladata: az alapeIIátás biztositása.

1996. évben L2.642 esetben'kellett a rendelőben beteget e1látni, I99
esetben volt hivása, beteglátogatás 787 esetben míg a nővér részérőI
566 esetben volt beteglátogatás.
Rendelési időben , ill. betegIátogatásaikor gyakran eIőfordul, hogy nemcsak
az áIlampo1gár betegségével kelI foglalkozrria, harrem grakran szociáIis
és egréb gond3aival is.
A házorvos mellett a körzeti ápolónő és ery asszisztens végzi a szol-
gáIattal kapcsoIatos teendőket. Mindkét alkalmazott munká3ával elégedett.
E1mond3a, hory A;ka és a környező települések betegeinek otthoni e 11-á-
sára - hog3r ne ke113en őket pl. katétercserére a kórházba küldení -
szakápoIásra specializáIódott Bt*ve1 kötött szerződést.
A rendelő feIszereltsége megfelelő, az ÁNTSZ egr_két tárg beszerzésére
kötelezte a bt-t, ami helyhiány miatt nehezen megoldható. Ilyen pl.
a dupla mosogató.
Ettől fiiggetIenül a felszerelési, berendezési tárgyak korszerüsitése
folyanatban v€rn. Jelenleg a számitógép korszerüsitése folyik' ha meg_
történik, usr eryszerre 2 fő tud dolgozni a szárnítógépen.
Befe;ezésül kéri az önkormányzatot, hory az eddigi támogatást, ezután
is folyósitsák a Bt. részére.

Kérdés hozzászőLás:

Lícsauer Nándorné: Az a3kai szakápolóknak keIl-e fizetrri' ha valaki
igé"ybe "es"i.
Dr. Dóczy Mariarrn: Tel;esen ing5renes, nem ke1l a betegnek fizetnie.
0 tart3a a kapcsoIatot a szakápolókkal, és abeteggel is, és ha ilyen
igény van, ő azt közvetiti.

A Képvise1őtestület a tá;ékoztatót eryhangulag - 6 szavazattal,- -ellen-
szvazat néIki.i1 - elfogadta.
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4. napírendi pont: Veryes üryek.

a./ szakfeladati besorolási rend

EIőadó: Jegyrző

/Irásos előterJesztést a képviselők előre rnegkapták./

Kérdés hozzászőLás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület eryhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat néL_
kül az alábbi határozatot hozta:

+
34Á1997. /VI.3o./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzatí Képviselőtestülete
az őnáLLő költségvetési szerv és a ferrntartása aIá tar*
tozó intézrnények aIaptevékenységét az L. sz. nellék-
Iet szerint batározza meg.
Az alaptevékenység körébe sorol;a rníndazokat a
feladatokat' annelyeket a teIeptiIés Iakosságának 3obb
eIlátása érdekében önköItségesen lát el.
Az alaptevékenység eIlátása érdekében végzett kisegitő,
kiegészitő szoIgáltatás /éLefumezés, fén5rmásoIás,
terernbérbeadás/ felesIeges kapacitásának külső
értékesitése alaptevékenységként kezelendő.

Határidő: azonnal
Felelős: 3egyző

u./ oiaenosztikai gép - zöIdkártya kíadására alkalmas gép - értéke-
sitése.

Előadó: Polgármester

Pfaff Zsolt polgármester: A zöldkártya kíadására alkalnas gép a Szuper-
infoban való hirdetés után eladható, mert két páLyáző 3eIentkezett ,
uryanolyan ára3ánIattal, vagris mindkét páIyáző 25o.ooo.- Ft. + áfa
árért.Az egyik vevő Gubicza Nándor /képviselő/ urkutí lakos, a násík
vevő Kovács József /Suzukís/a;kai lakos lenne.

Kérdés hozzászőI.ás:

Gubicza Nándor: Kérelmét kiegészitve elmond;a, hory szeretne részlet_
fízetési 

'(edvezményt 
is kérni, mert csak december 3l.-ig tudná ki-

grenlíteni a 25o.ooo.- Ft + áfát.

Rostási Mária Jesrző:A müszer értéke a Vizmü szétválásakori vagyoÍ}meg-
osztást követően 1.600 e/Ft.+ áfa volt. A 25o.ooo.- Ft. + áfa-s ár-
a3ánlat feltiinően alacsony. A müszer müszaki állapotához ő nem ért,
de nem hiszí, hogr a gép nem egészen I év alatt - mert nem lett hasz-
náIva - ennyire leértékeIődött.
Meggondolandó, hog1 iI5ren összegért értékesitse-e a Testület.
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Gubícza Nándor: Mivel az üryben érintett a döntéshozatalban nem vesz
részt.

Pfaff Zsolt:
gondol;a át,
kormányzatnak

A ;egyző véleményét ís figreIembe véve, kéri a testületet'
hory miért keII értékesíteni a gépet és mire kel1 az ön-
az összeg.

A Képvíselőtestület 5 igen, I tartozkodással /Gubi.cza Nándor/ , a
következő határoza.tot hozta:

s$/rggz. /vl.so./ öt<xt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestii1ete
a tula3donában Iévő gép3ármü diagnosztikai ké-
szüIéket 25o.ooo._ Ft. + áfa összegért Gubicza
Nándor Urkut, Hősök u. 2. sz. alattí lakos
részére értékesiti. A Készülék elIenértékét
1997. december 31.-ig kell t13es egészében
kíeryenIiteni, az első részt loo.ooo._ Ft-ot

1997. Sulius 31-ig.

FElelős: polgármester
Határídő: lulius 15.

c. / INagrvázsonyi tó-rész értékesitése.

E1őadó: Polgánnester

Pfaff Zsolt po1gármester:A Bakonykarszt Rt-néI a nagyrvázsonyi tóra
vételi a;ánlat érkezett. A tó-részbőI Urkut Község önkormányzata
1,062 % tuIa;doni aránnyal rendeIkezik. Az egész tóra a vételi
a;ánlat bruttó 2o.ooo eFt, ebből Urkut önkormányzat bruttő 2l2.4oo._
Ft-ban részesülne. Kéri az Rt, az önkormányzat nyiIatkozzon, hogr
elővásár1ási 3ogáróI lenond, és az I,0,62 %-os tuIa;donrészét
2I2. 4oo._ FT-ért eIidegen/ití.
Elmond3a, hogy Lohn Jánossal történt megbeszéIés aIaplán beszéIt a
Bakonykarszt Rt vezéri.gazgató3ával, aki elmondta, hory nem biztosit;a
a faháznak a vizet és a villanyt. Az u3 tuIa;donosnak ezt sa3át költ-
ségén keII eIvégezrie. Véleménye, hogy ilyen áron tohn ur sem tart na3d
igényt a faházra.
A tó vevő;e viszont magasabb árért megvenné a faházat is.
Brenrr János: Ezt 3ó lertne, ha Lohn József ;elentené be, igy nem a testület-
nek kellene visszamondartí az adás-vételt, hanem Lohn ur kérné.
Az elví döntésben ki keIt kötni, hory a faház adás-vételéről a tó
vevő;éveI csak akkor Iehet tárgralní, ha vételi a3ánlat az L.2oo eFt_náI
magasabb.

A Képvíselőtestület egyhangutag - 6 szavazattal, * ellenszavazat néI_
küI - az aIábbi határozatot hozta:
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q
36/1997. /vl .so./ öt<xt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzata

- Iemond a Nagyvázsony o91, 015/11 és LLaa/a
hrsz-u ingatlanok elővásárlási 3ogáról,

_ hozzá7árulását ad3a a tárg5ri ingatlanokban
lévő 1,062 %=os tula3donrészének 2l2.4oo._
Ft-ért va]-ó értékesitéséhez

Fe1e1ős: polgármester
Határídő: 3u1íus 30.

d./ Brenn János: Tudomása szerint a telefonfe;lesztés a faluban megtör-
tént, az utak helyreállitása kivánnivalót hag5r rnaga után. Ugyanis az
aszfaltos uta}onál , ahol a fővezeték m€gr, csak a betonozás történt nreg,
az aszfaLtozás még nem.
Vélenénye szerint a sok áramkimaradás
tékek fával vaIó surIódása miatt van.
levo rat{ aga]-t.
Mi van a gázfe;Iesztéssel.

a '|Keller'l erdőnéI Iévő veze-
Ki kelI vágatni a vezetékek meIIett

Pfaff Zsolt: A teIefonosok nég nem fe;ezték be teI3es egézsében a fe3elsz-
Tést' zsófiapuszta még vissza van' a végteges átadás-átvéteI is ezután
következik. Az ÉoÁrsz az emIitett gondok miatt a tula;donosokat megkeresi,
az ő kötelességük a fák ágainak levágása. EttőI függetIenül 3eIezni
fogunk az ÉnÁsz feIé.
A gázbefizetések a községben 9o %--ig tel3esüItek. Az eddigi tervektőI
eltérően csak az ősszel kezdődhet meg a gáz fővezeték épitése, ugyanís
a xoeÁz nem tel3elesitette Városlőd, Kislőd irányában a gerincvezetéket
és az átadó álamosát.

e./ Rostási lláría: Tá3ékoztat;a a Képviselőtestületet, hogy Vértesí
Károlyné eryéni váI1alkozó korábbi években keletkezett ügriratait

átvizsgáIta és megálIapitást nyert, hog5r nevezett csak a közterületet
bérIi az önkormányzattóI és nem a helyíséget, miveI bizonyitani
tud3a, hog5r az ő épitette, igr sa;át épitményére heIyiségbérleti
di3at kíszabni nem lehet.

Brenn János:Az ügg3reI kapcsoIatban az érvényes 3ogszabályok alap3án kell
el3árni, valóban a helyiség Vértesi Károlynéé' ugyanugy, ahory a papir-
bolt is Noválmé tula;donát képezí, és csak a közterüLet az önkormányzaté.

Dr. Dóczy Mariann:Javasol;a mindkét válIalkozónak a érvényes ;ogszabáIyok,
rendeletek alap3án a közterüIetfog1a1ási di3 ki_szabását.

A Képvise1őtesüi1et a ;avaslatta1 eryhangulag egyetért.

Több tárry nem volt, a polgármester az ülést 2o.3o rakor berekesztette.

(L^d* .'l-
Rostási tíária

legrző
WI*,*Y
/ffta"*este"

kmft.


