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Pfaff Zsolt po3.gármester köszöntÍ a Képviselőtestület
tagjait, a meghívottakat els a község érdek]-ődő ál1am-
polgár.aÍt.

}'tegáJ-J.apÍtja, hogy az ülés határozatképes, míve1 a 10
lcépvÍse1őtestületi tagbó1 9 jelen van' ezután megnyÍt-
Ja ez iJlést, és Ísmerteti a napirendÍ pontokat a meg-
hivó a}apján.

1. nap1rend': Az álta].ános 1skola1 oktatás helyzete.
E1őadő: lioán Lász1ó :-gazgató

/Irásos elóterjesztés a ie&yzőkönyv me]-lékletét képezI./

Az iskolai Lgazgatója rész].etes kÍegészitést sdl az
irásban e1őterJesztett beszaínrolóva1 kapcsolatban,
rnajcl ezt kovetően a poJ_gárnester nreglcérd'ezí az e1-
hangzottak]tal kapcso}atben van e valakinek mond'at:ivolója.

PfenÍng Jánosj líem ért egyei az írásbe1Í beterjesztés
a?On á1Lásáva1, hogy az iskola elhanyagoIt álIapotban
leit volna, a tanárÍ ka:: összetétele neri volt megfelelő,
rnive1 a fetesége rnÍnt az el\ző 1gazgatója m€sszenenőleg
gond.os}codott arról, hogy a személyí és a tárgyi feltéte-
}ek adottak legyenek. Továbbiak során birálja a német
nyolvi"i oktatás helyzetét, mive1 vélemónye szerint nem

á11 rerrcle]"kezósre megÍeieiő tane:'ő"

Ás!*LJ'ászró : Saná1Jar hog.,v az, objelttiv előterjesztésére
ennyíre szubjektív megnyilatkozás hangzott el. De az
tény, hogy az iskola részére videót ós tv-t kellett
beszer:ani, 3 tanterembe & paciokat te1jesmértékts líi
kellett cserélni, továbbá a f ljtésÍ'enc1szer vezotélíilá-
lózat nem volt lesztgete}ve, ée a nyÍlászárók nem

megfelelően záródtak, A német nyelvii oktatás megoldott'
tektntette1 arra, hogy nye}vví.zsgá'la1 rend.elkező tanerő
á1]. rendelkezésr€ . Iz orogz nye1r'ii oktgtásra összesen
6 gyerek jelentett be igény, de i1yen kis 1étszán
me1]-ett még fakultácíő szintjén sem lehet folytatni.
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ltz isko]-ában eJ'végzendő korszerüsitósi rnunkák közül a

képvíseLőtestület többségi a1apon ei-Íogad.ta azt az e1ő-
terjesatésl' hogy a l'némett' iskoláben a Wc-t ki kell
a}akitanÍ, & vízesblokkot e}készitenÍ,és a tornaterem
padLózatát }ecsefélni és öltözöket kialakÍtani.
Á költségvetés elkészitésekor a fentieket figyelenbe
kell venní.

lle 'iertnetJ'*:]liértpat A Iátványos bepuco1ás helyett
rná'st kel1eit volna csiná}ni.

Rgts{ng.er-I€ios: A fiatalok tanuljanak zenélnÍ, énekelni
a nenzeti tud.at ápolása végett.
,Ss{r}t.anv l{lné.: Arró1 nem tehetek, ha a gyerekek kÍkerül-

nek az iskolábó1 zeneÍ müveltségükei nem folytatják' d"e

tijbb évtízede társadalmi munkába foglalkozom az ének,
ós zonei müvelődés terjesztésével.

Vesves ügvek:#

lta,{f Zsglt: 'rrőter1esztÍ, hogy népÍ üInökök je1ö1ésére
van lehetősége a helyi önkorrnányzatnak. Az előzetes
Írásbeli anyagot megkapták, és lréri, hogy tegyenek javas_
latot.
A testület népi ülnök jelölésÍ jogával nem é1.

céltámpeatási igény.eket a testület megvizsgálta, és

eg;yharrgu szayezással a polgá-rnresteri eiőterjesztés
alapján a következő haiározatokat hozta meg.

9/1991. /I1..19' / 9EI(.t ' sz "- határozgt:

A körzeti orvog és a körzeti jogorvos információí
a1apján a képvÍse1őtestiiiet nregáIlapitja' hogy a

körzeti egészségtigyi szo}gálet és a községí fogor-
vosí szolgálat gép-mLiszer e}Iátottsága nem fele1
meg a lakosság megfeJ-elő elIátásuótrataaó ígények-
nei(' lyz e11átot"Lak je1err1egi nyÍivríntartási rend"-
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szer€ bonyoJ.ult, kezlése nehézkes. Az EKG készülék
rógi leromlott áJ-Iagu. Á fogorvosi szék az ej.}átás
beÍnditásakor már hasnnáLt volt, álIapota azóta
tovább romlott. A konpresszorog keze1őegység á1-
landó javítása míatt a rend.e1és foIyamatossága
gokszor nlegszakad.
FentÍ okok míatt a képvÍse1őtestiilet elhatátozza,
hogy a körzeti orvosi és a ltözségi fogorvosi szol-
gálat gép-uTi'iszer ellátottságát javitani kell és
fejlesztésÍ cétként tüzÍ kÍ az alábbiakat:
A körzetí egészségügy1 ellátás terüLbtén ki ke11
épÍtení az ellátottak korgzerii nyílvántartásÍ és
ad"atfeld.o1gozási rendszerót. /l,ttc*oorI rend'szer/
Az 1990. évi pénzmarad'vrí.ny terhére és az áIlanri
ltöltségvetésí törnrényben f oglalt céltámogatásí
rend'szert kihasznáIva tle }reIl szerezní egy uj,
kor'szerü fogorvosi kezelő széi.:et és egy EKG
készÍ.iiéket.
Ezeknek a felad.atoknak a végrehajtásáva1 jelentő-
sen javÍtható az egészségiigyi alape11átás gzinvonala.

IelqLigr PÍaff Zso]_t nolgárrnester:
Dr.Henger István jegyző

$at,ári$ő: a célteímogatásÍ igény benyujtására 1991 .feby.22.
a fejJ-esztésÍ cé1 megvalósitásra 1991. junius Jo.

j-o/1991 , /ÍL!E. / ot<iit . sz. határozai:
A ltözség Ia}(osságának jobb ellátása s &Z áI1ampolgárok
anyagí terheinek csökkentése érdekében a képvíselő_
"bes Liilet e]_hr:'títTÖZz,a,, heg'y''rj szo-L;iáitatásként 1991-
ben bevezeií a Iakosság. g;őt4'sre:'tírÍ e1lá.tását,
lvz uj szo1gá1tatás nili];öiési kö1tsőgeÍt az 1991. eíVi
lcöltségve bésében vállalja és egyben utasitja a pol-
gd.*rirestert ós a jegyzői, hogy 9 költségvetés készi-
uései'ior a por:tosi-bott adeto1l,:-lt ve,1essék be.
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Utas1tja a testület a polgrírroestert és a iegyzőt,
hogy a gyógyszertár eilrelyezésére szolgtáIő, me8].évő

helység előirt feltóteieknek megfelelő kíalak1tásá-
róJ- gond'oskodJ on.

Fe}el-ős :' PfaÍf Zsolt polgármester
Dr' I{enger rstváx jegyző

I{f, éridő: a céltámogatás1 Ígény benyujtására 1991 .febt.22.
a heJ.ység kíalakításra 1991. május 30.

11/1991 . /]'T.t1. / ötxt . s?-. haJ=árq_ag!

Á lcözség tulajd'onában lévő és a t'1egyei Víz -és Csatoraa-
mü Vállalat áttat üzemeltetett szennyvíztisztitótelep
a VTZ},{[Í á].tal benyujtott dokumentum alapJán továbbÍ
plusz kapacitás e1látásra nem alkalmas. Ezen ok miatt
a községber: már rneglévő és a későbbiekben éplilő uj
lakások, intézmények q szennyvizcsatorna-hálózatba
nem köthetők be. Arrnak ér0ekében, hogy a községi
szennyvizcsatorrra-hálózat bővithető legyenn a Kép-
víselőtestület elhaiásorza, ho&y a szennyvizt|sztí-
tó telepet bővÍteni sziikséges. Utasitja a poJ-gár-

mestert és a jegyzőt, ho&y az ehhez kapcsolóaó
cé]-támogatásí 1gényt nyuJtsa be és a szükséges
tanulmánytervet a lv1egyei VTZl'{Ü-vel készÍtosse el.
:1' tanulmi{nyterv adatai alapján a kö]-tségvetés ké-
szitésekor' az ad.atok bevezetéséről gond.oskod'jon.

Feb!-ősi Pfaff Zsolt poLgár'rnester
Dr.}Ienger István jegyz{,

trptár,{}É: a céItá.mogatási igsny benyujtása 1991.febr. 22.
a berubázás me8valósitásra ]"991- dec.33-.
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Bányász iv1üveiőd ésJ I1áz 40.000. -Ft
tárnog,atásba részesült' Á testü}et egyhangu határozatta]-
aZ alábbi d'öntést hozta me8:

I2/l99l.. /TT.!8. / ottt<t. határozat:.

ty yányász lÍ|ive1őd'ési Ház álta1 előterjesztett
kérelem a1apjrín 20.0o0.-Ft , azaz Huszezer
forint azonnal rend.kivülí támogatás kifÍzetését
engedé}y ezí.
Fg}g]_ős:. Ituppert Bé1arr pü. . ea.

Hatg{rid'ő: 1991. márcÍus 1.

A i',tliiszalrÍ-ügyint ézőí feladatkör betöltése céUából
a% Ajkaí Polgrí.rnresteri Hivata1 ilietékesénét volt
'báJékoztatás és egyenIőre ].1.oO0._It havi költség
e]-].enében a?, aJka{ müszakÍ osztály szolgáJ-tatásként
e1látja az első foku épitésbatósági' valamínt rnüszakÍ

ellenóri feladatokat hetÍ 1 rnrrnkanapban.

Á képvÍse1őtestiilet fészérőL jogos ígónykérrt felmerült,
hogy } f'ő kőztisztastígi d.olgoaót kell alka}maznil akt
a közterület tisztríntartásáról folyamatosan gondoskod'ík.
A PolgármesterÍ }Iivatalhoz 3 fő, aki jelen3-eg munkanélkülí
nyujtotta be jeIentkezését, és kérÍ, lrogy a teslilet döntsön

mÍnt a munkaerőről, mínt a bérezésérőL.
!öbbségí szayazássa} a testület az alábbi batározatot
hozta meg.

A testü1et Gubicza ,Józsefet alkalmazza
kóztisztasrígi fe1ad.atok e].1átásrarnapí 4 óraí
munkaídő figyelembevételével havi 4'500'-Ft
br'uttó bérrel.
Á munkas zerződés megkítósénél J hónapos próbaid'őt
ke11 kikötni.
Fe1elős: Pfaf f Zso}t polgrínnester

Határid'ő: 1991.márcíus i5.

határoza
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Pfaf! Zsolt: Tsmertette, hogy az Urkut község 415 hrsz-u
íngatlan jej-enlegi használőÍ kérelmet nyuJtottak be a
}ole:íÍmesteri l]ivata}hoz, aemJ_yben e1őadtálc, hogy az áItaluk
több mint 10 éve }rasznált íöldterii}etet nreg kÍvanják vásárolnÍ'
A kérelemben kitértek arra, hogy az adásvétel táreyát Vépez6
terület rendkívtll elhanyagolt állapotban volt l aZ jelentős
munka és pénzráford"itással használhatóvá tették.
Á képvise1őtestüle'i; a kére]_met rnegtiirgyaIta és egyhangu
batározatta1 a következő döntést hozta megr

1411991.- /rr' 18. / Ökjitr-sz. hatiÍrgzat :

1(ocsó János Urkut, l'''iájus 1. tér 10. sZ. alattÍ
Üregi József Urkut, i'iájus i. tér 10. SZ. alattÍ
valam1nt FutÍh I'{€íxton Urkut, ili;ijus 1. tér 6. szőm

alattÍ lakosokat az Urkuti község 415 hrsz-u
lro75 m? teriiletLi kertmiivelési águ ingat3_an
vevőjéü1 kije1ö1te' :i vevők az Íngatlant osz-
tat]_an közös tulajconban vásárolták meg, véteI-
ára 20 yt/n2 és az összeget 6 hónap részletfizetés
.meLLett tartoznak megfizetni.
Feldős,: Dr.I{enger IstviÍn jegyző
I{gtáIj.dő; 1991. nárcíus ]-5.

A polgármester JavasoLta, hogy a falugyü]-ést a köItség-
vetés elfogad"ása előtt lenne indokolt megtartanÍ.

i(. !It. f.

Jegyzőkönyvveze t ő:
a\l(i-1r*\r -k- d*t'-.
Reín-ítz Ferefcné bh*r

]-,ó&<.l'r*i {Lut-t* &uA/^- 
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