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1991. Január 23.-án du. I7.o0 óraí kezdetteJ. rneg-

tartott

ti1ésér6]..

Áa ti].és be3.ye: Közsé6báza tanácgkozó terme.
Je].en

voltak: Pfaff Zsolt polgrímester,
Dr.Dóczy &{arÍann,

Ftlítb LászJ.ó,

Herber E}emér,

Ríeger tÍbor'

srírkrínyPálné'
Eenk OyuLa,
lróbertné K].eín Beáta,
%sebeháay Károly képv1selők.
Távo]. maradt: tlaas Yentle]. képvÍselő.

fanácskozás1 Joggal résst vett: Dr. tlenger Istvtfu Jegyző,
TeÍerwayer Márton Ffu3
képvíse16'
Reísin69T rajos KDNP
Eépvíse1ő'
onódv Raffael MszDP
képvise1ő

].. napirendí pont tárgyalásá:tá].

IkrÍEztl Jánosné megbízott
vezető óvónő

2

}faff

Zso]-t polgár.negter köszönti a Képvise1őtesttilet
tagJa1t, a meglivottakat és a ktÍzségérdeklőd"ő állam-

polgtfuait.

Me8á]-].apitJa, hogy az tí].éshatrírozatképves, nÍvel a
].o képvise3.6tegtií1eti tagbóI 9 JeJ.en van' ezutárr meg-

ny1tja az ü}ést, éa ísnerteti a napirencll pontokat

a

negbívó al.apján.

1. napírend; Az óvodaí neve}ós

heJ.yzete
E].őadó: KarÍgat]. Jdnogné

negbizott vezető ővónő
/Irásos e].őterjesu tés a jegyz6tonyv mellék].etétképez|. /
onódy Eaf3ae].: M1ért kell az ÁBC-be váerírolnÍ a tartóE
éle].migzereket, mÍkor a lrlagyker-től o}csóbban tutlnák
beszereznÍ, gond.olok 1tt a 1ÍsztféLesé6ekre,cukorra,

rízgre.

szerÍnt rnLnden nap van
vásár].ás. A nyensanyagraktrírba el tudJák e raktároznÍ
mínd'en krírosodág nélki,i]. a negvett éle]-níszert?
&sebeházv KÉ:o].y: Eud'omáeom

Karíszt].- Jánogné: Az óvódrfuak száltit a r'tiszÉR-t, a
TeJipar és a ztir,pÉnn Ís nagyker áron. Nyersanyagraktárba tárolJuk ag e].6:re váeáro]-t anyagokat' Kftlön
raktrír van a hüt6knek Ís. AKöJÁÍ, előirágo&mak meg_
fe].e16en táro}Juk az e].6re vágárbIt é]-e1míszereket.
Á kenyeret kénytelenek vagrunk naponta az ABC-bőL
vásánolní, rnível íLyen kevés mennyíségrníatt a kenyé*szál].itó nem á].l meg.
RteEer Tíbgr: sogy gondo].Ják a bérfeJ3.esztést nego]-daní?

K€risztl

JánosnÉ: Dífferencíáltan, remélve, ho5y a
KiizségíPolgrírraesterÍ fiÍvata].tó]. ís kapunk tánogatást.
Sok technLka1 d.olgozó, még az 5.soo.-Ft-os raínimá3.bért
kapja.

3Herbe:* Elemér: Az uJ nevelés1 program alka].mazásával
mennyLbe változott az óvod.a1 neveIés?

Karísztl. Jánosnél Eddig az óvódrfuak 1s Ígkola jellege
volt, nível a gyerekek már az óvoaáuan számoJ.tak, és

fe].ad.at].apokat oldottak meg. Ezentul aa óíod.aped"agógusok d.öntí e]., önállóan, hogy mLlyen progranmaI k1vrfunak

doJ-gozní. A Játékra ég a neveléere iisszpontosítanak.

Pfaff Zeoltl

a vezető óvonőnek az előterJesztés e].készttésétés a kiiznemiiköd'ést.
Megktiszönte

Vegvek iigvek:

Pfaff Zso1tr

a jegyzőveI

kcjziÍsen trirgyaltak
az r{rÉsZ képvíse].őivel . A% ÁrÉsz haJ1andó Urkutról kivonuIní tevékenységévell &e önkormrínyaatra b1zta a d.öntést.
Elmond.ta, hogy

Zsebeháay Káro1sl Saer1nte a váIla].kozóval
gyalni azzal ke].]. üz].etet kötnÍ.

kell tár-

Dr.HenÍrer rgtvánl A vá].1a].kozóval kel]. szerződést kötní,
így az ejnxor:máayzat|zoz fo3.yík be közvet].enii]. a bérleti
d.íJ.
Á Képv1selőtestület az ÁJkaí Ár'Ész-szal kapcso]-atba
az a].ábbi hatrírozatot hoate:

L/L99L./I.22/ OkKt sz. hat#szatz
Az ].990. Julíus 13.-án kelt 562-2/L990.számon

meghozott he3.yeégk1utaló hatr{rozatot egybangu
gzavazágsa]. vÍegzgvonja, tek1ntette]. arra, hogy

g Jogooult a bér}eti szergődéet fe].hivrís el]'e/ sem .kötötte
.....
nére
meg.
Á teEttílet utasítja a polgármestert, és a
jegyz6t, hogr a bérleményrevonatkozó Ézerz6-

d.ést a Jelen3.egí tizene].tet6ve]- kijese tseg.
3e].e].ős: Dr.Henger István
Hatrírtdő: ].991. február ].5.

-439aff Zeolt.: E].őterjegzt1, hogy Rórnaí Katol1kus sgyháa
át kivrfuJa venní aa öntorxrrínyrat kezeIésébenLévő
269 lrrsz.-u 597L n2 tertí].ettítergetőt.
Kért, hogy a tesii].et fog].a$'on ál].ást a temető átadást
111et6 munkákban.

2/L99L. /L.23tl okKt sz. }rati$azatz
Á Képvise].őtegtÍIlet felhata].nazza a PoJ.gámestert,
arra, bogy aa egyhríz képvíse].őÍveld.olgoaza k1 a
temet6 átadás megáIlapodás tervezetet és azt
Jóvríhagyás végett terjessae a képv1se16testüí].et
e].é.

Felelőg:: Pfaff Zso].t

IIatárid6: 1991. Jurius 30.
[eÍemayer Mártonl Javagolja, hogy a negáLlapodásnáL
f ígyelembe kell venní azt, hogy a feliÍgye].etet az
eEyház látJa el, ta{nogatást meg aa bnkornányzat bíato-

gít.

}faff 'EFolt: Tsmer:tette a testülette]', hogy a% 5/L99a.
/x..25. / öxxt. határoaatta]. ruegváIasztott Szocíálpo].ÍtÍkaí3ízottság összetéte].e nem fe].el rae& a jogsaabály

előíráeokka]., ezért ea a határozat semmÍg.
Ezt követ6en Javas3.atot tesz a Szoctálpo1Ítikat Bíaott ság rnegváJ.aszt ág ára .
A tegtület egyhangu határozatte]. megbozta

a következő

döntésót.

3 199lI. T.23./ OkKt sa. határogap3
Á SzoeLálpol1tikaí 3Lzottság

eInökénekl Dr. Dóezy Marianna
tagJaírakl serber Elemér, Eróbertné K].eín Beáta
képvtse1ők'
órody Raffae]. /Í{ls?'D? /
Teíermayer Yend"eL /Msz?/

-5A testüIet hogzájáru]. ahhoz, ho&y a pártok az a].ábbí
tagokat {eleg,á].Ják tanácskozásí Joggal.l
?ék Antal /KDI$?/' Piehler Ríchrird /TK&P/, }g{arics
Gábor /MszD?/.

P$.aff Zgo3'tg Köz].í a tegtílettel, hgsy au finkormányzat1
tö::vény lehetőséget b1gtos1t anra' hogy a testti].et

bízottoágát bat,óság1 Jogkörre3. fe].rrrházza.
Erre való tekíntettel JavasoJ-ja, hogy a Szoe1á3.po]-ítíkaíBízgttgás batógágj. Jogkört gyakorolJon aa
íizenanyag hoguáJríru].rfu iig;rben, valamínt a rendkívii].í
gzocíá].is sególyek elosztá'sában.

1/1991. /I.23./ tjkKs. ez.Jrendelet. amely a szocíá].poL1tikat Bízottsrí5othatóoági Jogkörre1 ruházza fel
a 6/L986. /vrIr.Lo./ EiiI!{. ez. rendeletben fogLalt
a aozgáskorlátozottak részéreblatosított {ízemanyagkö1tség-bozzájáru].ás e].osztására, va].amint a L? /Lg86.
/xIÍ.28.lEtíM. s'Z. rende].etben fogJ.a3.t eeetenkén*t gegélyekről í].letve azok e].osztásáró]..
A renile].et régzletes szabályai külön iven megÉ'aerkesztve kertÍ]. kÍhiriletégre.
Pfaff Zgo13l Tsmertette a testüIetteJ-' hogy a Szervezeti és MiiktidésíszabáIyzat a eziikséges joganyag
hirfuya níatt nem késztilt e]-. AE 1990. évi I'XYII.
ttÍrrlény6. $. /L/ bek eJ-őírJa, hogy a po]'grírrrester
bérfeJ].esatésétaz í]-letékesbÍzottság terJessze a
tegtü].et e]-é.
Á testtilet ugy döntött' hogy a pénziigyíbizottsrí'g
]-átJa e]- a fentiekben rögzitett feladatot, és javas].atát a po3.gárneeter bérfeJ1egztégéveLkapcsolatban
ég a Képvíse16testti].etelé terJesztí.
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Zgo].t: Ismertette a testülettel' ho&y Íeiermayer
Vend.o]. Ürkut, Rózsa u. g. s.Z.2 valamínt Anáorfer And.rág
IJrkut, Rózsa tl. g. sz. a].attí lakosok kérelmet terjesz_
tettek e].6' am1ben e}őad.ták az tjntor'rrrányzat tulajdonában }6v ő 392/L hrsz-on nyÍJ-vríntartottingatJ-anból
szeretnék rnegvásárolnÍ azt a részt, arnely Jelenleg is
kertként miivelnek.
Á testület egybangu tsza.vezással megbozta az alábbí
határozatot l
Ffaf

/L99L. /Í.23 . / QkK!. Bz . határozat
Áz Ürkut kőzség tuLajd.onát képező 392/L hrsz.
belterii]-etÍ agyaggöd"tJr mitve]-ésÍ águ íngatlant
telekrendezésL eurírás sorrin kí ke}I alakítaní
oly mód'on, hogy Teier'rnayer Yend.€l, és Ándorfer
Ándrás a testü}et á].ta]. megáLJ.apított véte].ár
fígye1embevéte].éve]"a &egosztás után rneg tud'Ják
4

z

vásáro].n1.

Fe}e16sl Dr. Henger István

I{atárídől ].99].. február 28.
?faff Zsoltl ElőterJegatést tesz azzal kapcso3.atban,
hogy a poJ.gá:mester óg a ie8yz6 tek1ntettel arra' hogy
munká$uk gyakran eseüékee a teleptiJ.éstől távo].abb Ióvő

hatóságo}má}, Ílletve egyéb íntdzrnényeknéJ.így résztlkre
ind"okolt lerrne a napÍdij á3.teJ.ríny megállapítása.
A testü].et az előterJesztést megvítatta éa bg6ban&u

snavazással az alábbi határozatot hozta m6gl
5/L99L.
/I.23./ ouxt. BBt határozatl
1991. Január ]..-tőla glíndenkorl polgármegter
és |ewaő havonta utólag havi B0o.-Ft' nyoJ.cszáz forLnt kikü].detégi által.ríny íI]-etíne&.
Fe].előg.,il Ruppert Béláné
tÍatric!{éif olyanat oe

-7 Pfaff Zso3tl ráJékoatatta a testtlJ.etet'

ho&y 1990.

évben a ktÍzségteriÍleténvégzett asafaltutépttést
nunkáLatokró].. E].6ae1ta, bogy a pénziisyt e].száEo].ás

az {ttemezésnek aregf,ele].6en ttirtént, de a natÍezaki
átadás még nen feJeaődött be, és aa utépttéevé5s6
pénztÍ6yírend.ezése ].99].. ápr1lÍs 15.-ve1 esedékes.
Zsebeházy KáEo}Í: ÁrrennyÍben a gaera6désben I.o.
mín6ségkivítelezésekerti].t rögzítésre' ugy azt
maratl.ékta].anu]. neg keLL követe].nÍ.

f

Zso].t: PoJ.gámesteri e3.6terJesztésre a testület bozzáJárul ahhoz, ho&y a po3.gánnester, valamínt a jegyző a he3-yí tinkormányzatok száná3a ggervezett adő, és pénztígyttovábbképzésben résztvegyen.
A részvételtwy kel]. megoláaní, hogy az érÍntett
saeméJ.yek nem vegzLk ígénybea szá].Iást, va3.amÍnt
a há:lomezorÍ étkeaést.saJát szeméJ.ygépkoes1t használhatnak.
Pfaf

Ezt ktÍvet6en ísmertetéErekerül az a ].evé]- amelyet
a Megyeí távköz].ésí Üzem Veaet6Je kii].deítt a hiva-

talrrak. A te].efonhá].ózat negvaLósítása érdekébena
község lakosságrít részletesen táJékoztatni sz|lkséges
,és an ehhez kapcsot ódő ínformáctók neggzeraéee tfu-

grában a PolgármegterÍ EÍvatal ÍlletékeseíeJ.Jár*ak.

Dr. Dóczy MarÍann: Áz AjkaÍ Gyógszertár vezetőJe

hogy lehetősóg lenne Urkuton fíókgyógygzertár rntiköilésér"e hetí 2x3 órás nyitvatartág
mellett. Ennek kö3-tségvonzata ez ÁJkaí Gyógyszertár
fe].é haví ].z.0oo.-Ft. Ez rnagába foglalJa aü ]. f6
győgysaerész és } fő aszíszteng b1ztosítását.
A közgég érdekeítcé].ggerti ].enne fígye3.embe venni
u€Yr hogy a grógyszertrír het1 3x3 órában tartana
nyitva. Á gyógyszertár eJ.he1yezéséresaolgáJ.ó 1étes1tményt az ijnkor'mányzatnak kell kta].akítania.
Áz {Így urego3.dása érdekébentgvábbí megbeszé].éseke*
ke].]. foLytatní az ÁJkaÍ 0yógyszertár veaet6jéve1"

közö].te,

-8?faff Zso].tj 3e1hivJa a testü].et fígyeJ.mét'hogy
kíosztott köz].tíny náso].atokat a

a

]-ehet6ségek}rez képest

nríndenkígond.osan tanuJ.mányozza át' mÍ.ve]. ezekben
Jogszabá}yokban van rende]-keaég aE tínkormrínyzatok
kö1tségvetésérő]", valamint a heJ.yi edókróI.

a

onód'y Raffge].: I,akossrígípanaszként terJesztí eLő'

hogy az mÁsz d1jbesaeei6Je olyan 1ilőpontokban kereoí
fel a fogyasztókat, am*kor nem tartózkod.nak ottbon'
ennek megfelelően a ví].1anysaámJ.át nem tad.Ják a }re3.y-

gzínen kÍegyenlítení,így ez többletkiiLtséget okoa
& fogyasztónak mive]. pos*autal.ványob kel]. a víJ.LanyszrímláJát kiegyenlÍten1e.
Kérí,bogy a ?o3.gár'rnesterí Hívatal Jár$en el az
Éorkz fe].é, bogy az ÉrÁszá1taL bÍztosÍtott pénzesutal.ványon tud"Ják a vÍ1].gnyszr{mJ.áJukat kíegyen].ítení.
További észrevételkéntvetette feL, bogy a Jelen].egi
vÍzdíJa község Lakoseágának Je1ent6s többletmegte:rhe].ést okoz, ezért oé].szerü Ienne önkol'mányzatí kaae].ésbe átvenní az egésg vízhá,].ózatJ. rend.gaert ég a
tliJakat ennek raegfele].6en mggáJ.lapitanÍ.
Á képvise]-6testii].et ezen észr.evételeket uregvJ.tatta

és a l_akosság vízel]-átágávaI kapcsolatos feIvetést
önkorraányzati színten nern tudJa mego3.tlani' igy ezt
a jövő:re nézve ].ezárta.

IIerber E]-emér; Á sub1czabegy utcában található 6
db kíöreged'ett nyrírfa ba].esetveszélyee, ezért kivrígásuk il].etve naás növényzettel va].ó pót3.ásuk
ind.okolt.

3faff zsolt: Vál1al
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