KOZSEGI ONKORIT{ANYZAT KEPVISELOTESTUTETE
URKUT'Rákócziu.
45. Tel.: 23O-OO3.

Szám: 16-8/1998.

JEGYZőKöNYV

Készült: Urkut Község önkormányzati KépviselőÜestületének 1998. 3u1íus
zo._án yqhétfőrr/ 17.oo óraí kezdettel megtartott rendes ülésérő1.

Je1en vannak:

Pfaff Zsolt

polgármester

Brenn János,
dr. Dóczy }íarianrr,
Freund Antal,
Gubcza Nándor,
Klein Zoltánrté,
Licsauer Nándorné'
Tenkné Lipp Éva képvidelők.
ilávoIrnaradását beJelentette: Ríeger Tibor, Gerecs l{iháIy Képvíselő.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási Mária jegrző,
I.napirendi pont tárg5ralásánáI: Horváth János Sportkör vezető3e,
Farkas József vezetőségi tag

Az üIés helye: Községháza _ tanácskozó terem.

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte

a meg3elenteket. líegáIlapitotta, hogr
az ülés határozatképes, mert a TestüIet 10 tag3ából 8 fő 3e1en van.
Ezt követően ismermertette az iüIés napirend3ét, melyet a képviselők
egyhangulag elfogadtak.
NAPIREND:

I./

Tá7ékoztató a

helyi Sportkör

miiködésérőt.

Előadó: Horváth János mb. sportJ<öri elnök

2./ Yegres üryek: - óvódai

csoportösszevonás.

-fuendégIő értékesítése.

NAPIREND tÁncyar.ÁsA EIőTT:

a./ lelentés a leJárt határide3 testületi határozatok végreha3tásáróI.
aLőadőz Polgármester

2Polgármester: A 1e3árt határíde3ü testi.i}etí határo zato. végrehaJtasarol
az atabbr etoterJesztest tette:.r

líJl1998. /VII.l./ okKt. sz. határozat: a vendéglátó erység meghirdetére
kerüIt' 1 ára3ánlat érkezett.
31/1998. /VII.l./ okXt. sz. határozat: A község gázberuházásával kapcsolatos
döntést a kíncstár részéremegkiildtiik.
Kérdés hozzászőLás: Nem harrgzott eI.

A Képviselőtetiilet eglhanguJ.4g e Jelentést eIfogadta.

b./ Polgármeteri

tiá.lékozató a

két testüIeti üIés között

történtekröI.

Előadó: Polgármester.
Polgármeter: A Község gázfg3lesztésével kapcsoIatban megkereste a K1GAZ
Rt_t' meIy levélben tá;ékoztatta az önkormányzatot arróI, hogr kapacításhÍány miatt a berutiázást váIlalnÍ nem tud3ak. /LevéL a 3egrzőkönyv mell.ékletét

képezi./

A Bakonygáz Kft viszont be3elentette, hory Urkut községben a Bányakapítány_
ság az engedélyt ezen a héten kÍad3a, iry a 3lius 27._én kezdödo héten

a kiviteli munká]-atok megiezdődnek.
Kérdés lrozzászÓLás:

kÍvíteIezés.A belterületen'
vasr a ktilterületen. A kivitelezés folyamatosan történik, vagy ery hétig
dolgoznak két hétig nem.
Tenlgxé Lipp Eva: Szeretné tudni hoI kezdődik a

Gubicza Nándor: Ha határidőre a
fizefulek-e.

kívítelezéstnem fe3ezik be, ury kötbért

Pfaff Zsolt: A kivitelezés a belterüIetrr kezdődík, és folyamtos 1esz
a munka, míveI 2 kivitelező í fog dolgozní. Ha határídőre nem fe3eződik
be a kivíteIezés,ugr kötbért fízetnek, a beruházínak varyís a Bakony-

gáz Kft-nek és nem a magáiszemélynek-

Po1gármester: Az oTP RT meg[ereste az önkormányzatot, hory kössön keretszerződést a szocíális hátrányos heIyzetben élők adósságterheinek
csökkentésére. Adott egr kímutatás, mel-y szerínt a község terüIetén
k6 7 fő van, akík thíteleeíket nem fizetik az oTP_nek. A rászorultakat
az örilcormányzat és az állam segití. A. gond a-, hory a rendelet megalakotásálrroz

a költségvetésbőI biztositani keIlene a sa3át erőt.

Jegrzői A Korm. rendelet nemcsak a lakáshitelekkel kapcsolatban renddelkezett, hanem a közüzemi tartozások átvállalásáról ís,
A gondot ő is abban 1át3a, tlogr az önkormányzat a saJát erőt nem tudJa
bíztositani.ahhoz, n:o az őLlamtól a 5o %-ot víssza l-ehessen ígényelni.
K1ein Zo]-tánné: Véleménye szerínt szükség lenne iIyen rendeletre, mert
touuen is vann"a< olyarrok, akik nen tud;ák önhibá3ukon kivi.il a hiieleiket
törleszteni, vary az árann: ], i11. eryéb számIáikat kieryenlitení.

-3
Polgárnester: Javaso16an e ténában szavazzorl- a Képviselőtestüet, hogl
a rendelet-tervezetet eIkészitse_e a jegrző, az önkormányzát tud3a-e
biztositani a sa;át erőt.
Brenn János: Véleményeszerint sem lehet

biztositani a a sa;át erőt.

A Képvíselőtestület 7 nern 1 tartozkódószavazatmellett elutasitotta a
a szociáIisan hátrányos helyzetben élők adósságterheinek enyhitésére
alkotandó rendelet_tervezet eIksézitését.
A Képviselőtesüiletet a polgárrnesteri tá3ékoztatót egyhangulag elfogadta.
NAPIRENDI PoNT TÁRGYAr,Ása:

1. napírend: Tá3ékoztató a helyi Sportkör miiködésérőI.
Előadó: Horváth János mb sportköri elnök
/Irásos előter3esztést a képviselők előre megkapták./
ttorváth János: Szóbel-i kiegészitésébeneImond;a, hory nagr gondban van a
he1J.i sportkö", mert nem tud3a biztositani a müködéséhez szükséges pénzüryi
eszközöket. Ezért kér az önkormányzattól a 4oo e/r't*os támogatás mellett
1998. érrre plussz 3o0 e/Ft-os.
Farkas József: Ha ez a tánogatás nem lesz meg, és az elkezdett ídényt
befe3eznir ü8Y a labdarugók 5 évig a ba3nokságon nem vehetnek
részt. A sportkör is megtesz mÍndent annak érdekében, hory szponzonokat
ta1á13on' és miiködőképes leryen.

nem tudJák

Klein Zoltárul.é: Tulzottnak tartJa a sportkör igényétaz önkormányzat feLé. Az
önkormányzat más, fontosabb feladatokróI sem tud pénzt biztosítani.
Az irásos előter;esztéshen az szerepel, hory a belépő;egrek és a tagdi;
árábóI 62 e/FT folyik be a sporrtkör kasszájába. Ezek után megkérdezí,hogr
érdemes-e errrryi' ' pérrLz kidoban:i, ha ílyen kevés ember áLdoz rá.
Feltétlenül érdenes áldozni a sportra, érdemes sportoIni,
ember egészségeérdekébenfőIeg. Nagron 3ó érzésnektartotta,
hory aníkor Iegutóbb az urkutí csapat Zircen ;átszott, több nint 1oo
szurkoló kisérte eI , és nasron lelekesek voltak.
Horváth János:

focizní az

PfaffZsolt: üár a korábbi testületi üIésen is tá3ékoztatta a képviselőket,
hogr rendszeres kapcsolatot tart a sportkörrel, külön megkeresték őt ís a támogatás miatt, igérni nem tudott,mivel tud;a, hogr az önkormányzat költségvetése nem 3ól á11. Ettől fügetlenül, ha a Belfegor eIadfásra kerüI, elviekben lehetségesnek tart3a a támogatás megadását. ő szeméIy szerint tá ':
.1avasolni fog;a a tárnogatás megadását.
Tenkné tipp Éva: Itt szeretné neg;eg5rezní, - habár nem sportolással kapcso*
Iatos a téma - hogr a sportpálya és a Sport utca között terüIeten, ahoI a
sportpáIya nem létezőkeritése van' naryon sok a szemét. Ezt az önkormányzat
és a sportkör közösen eIrendezhetné.

kerités - az esperes ur 3óvo1tábó1, számitásaik szerínt
Iesz. Ezt tud;ák válIalni.

Horváth János: A
hamarosan meg
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A Képvisetőtestiilet a tá3ékoztatót eryhangulag
'.
vazat nélküI - elfogadta.

- 8 szavazattal,- e1lensza-

2. napíiend: Veryes üryek.

a./ 6vődai csoport

összevonás.

Előadó: Pfaff Zsolt pofuiármester
Polgármester: Ismerteti a KépÍíselőtesttileütel, hory Top1at<rré Feit Rozálía
a heIyí Napkozíotthonos óvóda VezetőJe 3uníus közepén:,tá3ékozatta őt
először aarróI a tényrőI, hosr a beiratásokat követően az óvódaí létszán
68 főre csökkent, és a létszáma.alap3án a 4 csoportból 3 csoportot lebet,
í11. kelIene alakitaÍti. Ez víszont azz.al 3ár,' hogr Zr.fő főf'oglalkozásu
óvónőnek és 1 fő da;kának a közalkalnazotií ;ogvíszonyát mág kell sziintetxrí'
a törvény szerínt felmondással, anri végkíelégitéssel,
szabadságmegváItássa1
jár. Az örrkormányzatrriak saJnos nem olyanokapénzüryí lehetőségei, hogr
egészen kíslétszámu csoportokat miikiidtessen, de a fe]_mondásokkal 3áró
bérekésazok Járu1ékai Éem voltak betervezve. Az ídénmég lehet páIyázrri
ezek ery részénekvisszaigénylésére.
Kérdés hozzászőLás:
Tenkné Lípp Éva:Mennyitörvény

szerínt ery óvódai csoport minináIís Létszána?

Top1at<rré Feith Rozália: A minímáIis létszám 2C., amaximáIís létszán 25 fő.
A glereklétszán folyamatos;''csökkenése miatt évente gondot fog okozní az
óvódábarr ís a- Iészám alakuIása. Uryarris ;övőre is csökken, de két év mulva
30 fővel fog csökkeni, hacsak valamilyen rendkivülí körülmény míatt nern

Iesz máshory.
Az áLtal:ános ískolások

menzás ellátása az önkormányzat tula3donában Iévő
étterern bezárását követően nem megoIdott. Ezért elképzelhető - erről a
polgármesterrel, Jeryzővel _ már beszéltek -, hory ha az Ánrsz szák_
hatósági hozzájánlIást megadJ&, €L nenzás étkeztetésa régi ővődá eryik _. ._"
termében - ételszállitással - megoIdható, akkor az L fő da;kát nem

kellene elki.ildeni.

Gubicza Nándor: Mikor dől

=----:ovodaba-

eI, hogr kell-e

Pfaff Zsolt: A maí testüIeti üIésen ez

menzás étkeztetéstszervezni az

eL fgg dőlni.

tipp Józsefné: Ha a menzás étkeztetést aa, ővódában kell megoldani, Ugr
a kor5rlaí felszerelést ke].l bőviteni, sziikség van nasr asztalokra, székek_
re' tányéhokra, valamint evőeszközre.
Brenn János:Tudomása szerint azhvődai konyha kihasznáItsága évek óta
70 ffi_
1oo-12o fő étkeztetéséreIett tervezve. A ryereklétszám is
2-3 éwel 3óval. nagrobb voIt. Felszere1tsége ís megvolt. Miért ne tudná
a kb. 30 főa,ískoIás ryermek étkeztetésétmindenféLe nagrobb beruházás nélkül
elvégezrrí.
Toplakrré: Megyanrrak az előirások, az ískolás grermekeket
kis óvódai asztalhoz üItetni. Ezen kivüI szó volt még az

étkeztetéséről.

d

lehet egr
önkormányzati dolgozók

nem

5

Rostási Mária: Ha az óvódai konyha kapacitása bir;a, és a szakhatósági
hozzaárrilások is megvannakr U9 az önkormányzati dolgozók, és a
szociálísan rászorulók:idős (állampoIgárok ebédelésilehetősége is
megoldódhatrta, az ebéd elvitelével.

Kleín Zoltánné: Lehet-e tudní, hogr menn5ribe kerüI az önkormányzatnak
a csoportösszevonás miatti létszámleépités,és eryáltalán számitások
történtek-e, hory mi az oIcsóbb.

Rostási Mária Jesrző: A grerektrétszám csökkenése miatt kel| csoportot
összevonni, mert hosszu távon ez gazdaságosabb. A Iétszárn|eépitésnél
nem tudni, hory a vezető óvónőfkínek sziinteti meg közaIka}mazotti
víszonyát * feImondással - , de bozzávetőIegesen számolva elég nagr3ogösszegrőI van szó. ámi mindenképp megviseIí az önkormányzat t<ottség_
vetését.A béren és 3árulékaín kivül az önkormányzatrrak az á!!am- fe1é
visszafizetési köteIezettsége is keletkezík, miveI a vezető óvónő
e1őreJlezése, és számitása miatt több ryerekre ígényeltüka normativ kállanrí támogatást. Erre pedig a mindenkorí 3erybanki alapkamat
duplá3át kelI számitarrí. Ez szintén megvíseli ma3d a köItségvetést.
Pfaff Zsolt: Véleményeszerint a 'csoportösszevonás és a Iétszámleépités
sziikséges' és bizik abban, hogr pályázat al:apján a bér és 3áruIékaí
Iegalább egr része visszigényelhető.
A Képvíse1őtestüIet 6 igen, 2 tartozkodó szavazattat. az alábbi határozatot
hozta:
32/L99a.

/vIl.zo./

ol<Kx.

sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestü*éte
1998. augusztus 15.-tő1 az urkuti Napközi otthonos
óvódában es/ csoport megsziintetésérőt dönt, .''
mive1 az ővőda Iétszáma 68 főre csökkent.

FEIelős: Polgármester, ;eryző, vezető ővőnő
Határidő: iggs.
augusztus 15.

A Képviselőtestüet 6 igen,
hozta:

2 tartozkodő szavazattal az alábbi határozatot

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestiilete a
közoktatás racionalizáIásához kapcsolódóan
2 fő főfogIalkozásu óvónő közáIkalnazottí
3ogviszonyát megsziinteti, firyeIemneI a K;t
30. s. /L/ bek.-ére.

A fentiek szerint felszabaduIó szenéIyi 3uttatások e1őírányzatát az önkornányzat továbbra
ís az alkalrnazásban maradók kersetének növeIésérefordít;a.

Felelős: Polgármester, ;eryző, vezető
Határídő: azonnal

óvónő

b./

Vendég1ő

értékesitése.

Előadó: Po1gárme#üer
Polgármester: A Testület döntésének megfeIelően a Belfegor uJra meghirdetésre
kőFült' 'ely alap;án L páLyázat érkezett ára3ánIatta} együtt, I fő megtekintette a vendéglőt, de pályázatot nem nyu;tott be. /PaLyázat és ára_
3ánlat a jegrzőkönyv mellékletétképez:"../
A páLyáző Tenk Attila urkuti lakos, aki ára;ánlatába 3 millió Ft vételárat

leIölt

meg.

1

Kérdés hozzászőIász

Dr. Dóczy tríariann: Mindenképp örü1 hogr a3ánIat érkezett, és fő1eg urkuti
áIlanpolgártóI érkezett ez az a3ánlatKérdés,mi' a: szándéka, mit szeretne csinálni, ha az önkormányzat részére
értékesitené.

Attíla: Mindenképp melegkonyhás étterrnet szeretne kialakitani' épüIeten
belttl ís nasa váItozástatásokat tervez,t mÍ-nden igényt kielégitő, i-gényes
éttermet szeretrte kialakitani.
Tenk

Tenlmé tipp Éva:Az áttalános iskolások menzás étkeztetése a Belfegorban

vo|t negoldható. Az átalakitást kijvetően lesz_e
u;ra oda 3ár3anak.

mód

arra, hory a

Attila.: Hossáü távon fe1vá11a13a, de szeptembertől
fog :.''az átalakitás megoldódni.

Tenk

menzások

semmiképp nem

adna a.sztalokat, székeket,
az étterem tud3a fogadni a menzásokat.

Brenn János: Szeretrré, ha az óvódának köIesön

EfiBtt-eíBeszközöket

addíg, mig

Attila: Amenrryiben az ő feltételei szerint eIadásra kerüIt az önkoraz étterem, ugy minden segÍtséget,megad, a kért eszközöket
"és"ére
'á.yzat
is kölcsönad3a.
Tenk

kevéesnek tartJa, Iegalább 4 millóót
-egé"t' 'e"t egr csaIádi házat sem kap 4 míIIíó' Ft alatt. Hory még mennyít
keII rákölteni, áz az eladó.t'.uár nem érdekIi.
Tenk Attila: ő a 3millió F't-ot a mia napon tart;a ennyinek, ennyiért
de holnap már nem.
-ost
Freund Antal z ő a 3

millió Ft-ot

'ee"eszi,

Éva:VéIeménye szerint 3 milIió Ft-nál többet nem is ér az
nem tud;a az önkormányzat értékesiteni,ugr az áLlaga foko*
zatosan és rohamos romlilc.
Jegrzőz Szeretné felhivni a TestüIet firyelmét, hory a köItségvetésben 6 millíó
r't volt tervezve az ingatlan értékesítésére,
3elzáIog;og is terheli, ami
annyit 3elent, hogr az oTP csak]:akkor egrezik bele az eIadásba, és törli
a 3eIzálog3ogot, ha eltörleszt két féIévetaz önkormányzat. Az pedig a
mostani vételár tel;es összege. A köItségvetésben a hiány 6 millió Ft.

7
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Pfaff Zsolt:Hl\
értékesitíTerrk Attila számára a- önkormányzat az épületet
3 millió Ft-ért, szeretrré tudni, hogr miIyen határidővel tudJa kifíeétní

a vételára.:

Tenk AttíIa: 8oo.ooo. Ft. + áfát Julius 31.-ig,'a fennmaradó részt
augusztus 31--ig, és aktror ha a tuIa'3don3ogok r/társasáház alakítás, stbl
rendezve leszrrek. Augusztus végéigő is létrehozza gazdasági társaságát,
és szeretrré ha a végIeges adás-vételí szerződés már azza]- í.*"
'"gkötve.

ticsqqer Nándorné: Javasol3a az eladást az ajánIatban szereplő árért, mert
senki nem érdeketl örur annak, hogr urkuti
ffitően,más
vette neg, igr l'egaLább esküvőket, baIlagásokat uJra a Belfegorba lehet
ma3d tartaní.
Ezt a testiil'etet a falubarr élők vélrneénye szerint ury ís az jeJ.Lemzí,
hogr mínden eladott, a2 örrkormányzat tu&a3donába volt.
A Képviselőtetiilet 7 igen, 1 nem szavazattaJ. az alábbí határozatot hozta:k

34ll998. /\[r.2o./ökKü. sz. tratározat
Urkut Község önkormán5rzati Képvieelőtestiilete
értékesítí
a tula;donát képező, 395/3 hrsz-u
ingatIan'lVendég1őr' megnevezésü/berendezéssel
eryütt/. és az alábbi he1yíségekbőL á11ó részét:

étteren 2L5,6 m2
táIaló 16,5 m2

széJ-fogó 8,1 m2
ruhatár 8,2 m2

konyha 33,18 m2
ihosogató 8'.4 m2
tálaló 24;36 n2
előtér 2414, m2
raktár 15,13 m2

raktár L3,2

m2

hütőkamra 13,2, m2
kazfu:ütáz 16,o m2

raktár 1o,o m2
férfÍ-wc 8,8 m2
női wc 5,3, m2

lépcsőház L2,5 m2
közIekedő 3,o m2
raktár 6,97 m2
folyósó 2L,L m2
raktár 3,74 m2

eIőtér 9,6 m2
íroda 8,o rn2

öltöző_zuhanyozó-wc
öltöző-buharryozó-wc

raktár 7,6

m2

11,5
11,9

m2
m2

/összesen: 516,33 n2/
TEnk Attila Urkut, Má3us 1 Gér 5. sz. alatti lakos
részére3 nÍIlíó Ft + áfa vételárért;
Az Íngatlanhoz tarozí földterüIet osztatlan közös
tual3donba kerüI - térítésmentesen.
Az ingatIan vételárábóI 8oo.ooo.- Ft. + áfa 1998.
3u1Íus 31.-ig _ az előszerződés aláírását követően
kerül kig-grenlítésre, 2.2oo.ooo.- Ft. + áfa 1998. augusztus 31.-íg kerüI kíeryenIitésre.

a

Fe1elős: polgármester
Határidő: 1998. augusztrrs 31.

c./

Menzás étkeztetés.

Po1gármeter: A testiileti ülés végéretísztáződott, hory .' uJ vendéglő
tuÍaJdó'ósa' az átalakítást követőerr a menzás étkeztetéstis biztositani
fog;a, de ez szeptembertől - tanév kezdettőI, - nem megr. Ezért eg7 rövid
időre az óvődában kell ezt megoldaní, Ehhez a szakhatósági engedéIyeket
a Polgármeteri Hívatal beszerzi, a sziikséges eszközöket az étkeztetéshez
A Ee1fegor u3 tula3donosa köIcsön ad;a. Az óvódában - a szakhatóság tlozzá*
3árulását követően - az önkormányzatí dolgozók, és az idős, egredül é1ő
szocíális rászorüItak az ebédet elvihetÍk.
kérdés hozzászóLás: Nem harrgzott

el.

A Képvise1őtestii&Gt a poIgárrneter 3avaslatát egrhangulag
- ellenszavazat néIküI - elfogadta.
Több

tárry

nem

- 8 szavazattal,

volt, a polgárme*ter az üIést 2o.3o órakor berekesztette.
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Rostási llária
Jesrzo

