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órai kezdettel megtartott rendes tiLléséről.

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgármester,
Brenn János,
Gubicza Nándor,
Klein Zottánrlé,
Licsauer Nándorné,
Rieger Tibor képviselők

Antal' Gerecs Mihaly
Távolmaradásat bejelentette: Dr. DÓczy Mari1rn, Freund
és Tenkné Lipp Eva képviselők'
jegyző
Tanácskozási joggalrészt vesz: Rostási Ména

Az tilés helye:KazséflÉna _ tanácskoző terem'
hogy az

PfaffZsolt polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megátlapitotta,
6 fő jelen van'
tire* uut'i*"utkép.', mert a TestÍilet lo tagiából
egyhangulag
Ezt kovetően ismertette az iiüés napirendjéi, melyet a képviselők

el_

fogadtak.

NAPIREND.

1.l

A köztertiLletek hasntálatÍril - rendelet-tewezet'
Előadó: Jegyző

rendelkezési
2./ Urkut Község Ónkormanyzati vagyon feletti

jog

rendelet mÓdositása' Rende_
ryakorlásának szabÍlyakÓl szÓli
lettervezet
ElőadÓ: Jegyző

2
3./

Veryes ügyek.

Valasztási Bizottság megvalasztása'
Előadó: Iegyzó

a.f Helyr

b} Pfatr Zsolt polgármester jubileumi jutalma'
Előadó: Jegyző

tárideiti
ntés a le
Előadi : Pfaff Zsolt polgármester

leti határazalok

É

34/1998. /WI.2o./ orKr- Sz. ruerÁnozur:
_ berende_
Az onkorm ányzattulajdonát képező ,'vendéglő meg3evezésű ingatlan
Ft. + áfá-éÍt értékesítés_
zéssel egytitt _ Tenk Á*iu urru,-.li lakos részére- 3 miuió
re kertiüt - előszerződés alapjan-

Kérdés,hozzászolás: Nem hangzott el'

A KépüselőtestÍilet eryhangul ag

a Jelentést elfo gadta.

a Testiiletet,
Polgármester: A közs ég génfejlesztésévelkapcsolatban tajékoztatja
szerint két
h"gy Bá"y'k"pitányság az engedél'yt kiadta, a községben fudomása
munkala"
fog dolgo;"i.^ha#rozatjogerőre emelkedésekor a kiviteli
kivitelező
tok meg is kezdődnek.
kozponti tÍmogatá'
Tajékoztatja a Képviselőtesttiletet, hory a közoktatási célú
az önkorményzat
sokból az iskola a pedagÓgusok minőségi kereset kiegésátésére
járulékkal egytitt'
362475.-Ft _ba részestiüt.. /tb. Járulél&al és munkaadÓi
1998' Szeptember 1'_
Jogszabaly alapjan ezt aztaz osszeg et aziskola és_ az Óvoda
joga van 2a Yo
től hasznalhatja fel. A fenntartÓ oikormanyzatrak rendelkezési
felett.

Kérdés.hozzászÓlás:
pedagÓgusok eltávoznak'
Licsauer Nándorné: Az iskolából az urkuti származásu
Molnárné Titscher Marianna, az egyet\en német szakos
gyerekek és a sziilök álta]
pedagógus is eltavo"ii. u.g kellene vizsgáni, hogy a

l@hogy

J

urkut iskolát' Mit
is szeretett és urkuti lakosu pedagógusok miért hagyjak itt az
fud erről az iskola fenntartóját képviselő polgármester.

fincsanak talifita' mert
Pfaff Zsolt polgárrrester: Véletlentiü jutott tudomásara, és
kisebb tiryekkel kapcsolatban is megkereste őt' Az
az iskola ie*surí
kovetkezo mrirt<atrét e1ső napján, vagyls ' 24'-én dé1elött
'E "*rel
augusztus Zo.-a utan
a gazegy uj pedagógust vett fe] az iskola, rákérdezett
:"tott fudomásara, hory
-ki;É
u t'.tv.'. tortént a_ fe|vétel, igy tudta ffi€B, hogy
dasági nwo,tézo*é1
igazgata a testtileti
Molnárné eltávozik, e|távozattaz iskolábÓl. Takács Nandor
megjelenni' igy kérte
ülés napjanak aeleláttjén hivta fel, hory nem fud az ülésen
szeptember l._től egy napkozis
tÍ$ékoztassa ő a Testíletet arÓl, r'ogy feherult
miatt egy pedagógust
csoport beinditása. Indoka, hogy az ővodatlétszámleépités
az isko}a' Igy egy pstudna fogla]koztaüri ' atinek ue.*t is kitudná gazdalkodni
dagÓgus hazaspárnak biztosithaÍrrának mrmkát
jelenthette volna hory ery
ücsauer Nándorné.. Ha ezt tudta kÓzölni, ugy be is
is akilmazhat'
ujabb pedagógus tavo"ik. Véleménye szerint Imri Za|tárnetnem
ianuptoris peoagogusként, mert csak óvónői szal<képzettsége van'
azértlett megsztintetve, meü igazá_é* pedig
Emlékezet. ,".riit á napkozis csoport
*o*t sincs.Az önkormányzatpétuíi,gyi hely_
bÓl igény nem volt rá tavaly u.-,
zete sem teszi artlrehetővé.
Nem javasolja szeptember l'-től a napközis csoport beinditását'

lat' Nem értanatÍ$éBrenn János:-Az iskola személyi allomanya köriil gondokat
Igu, hogy
koztatÍst kérni az iskola igazgatőjától a következő testtileti {i{ésende a
addig késő lesz az emlitett péaugogusok munkaüszonyának reldezésére'
javasolja, bogy a minőségi
fenntartó önkormányzatnak *t'r'."Joáa van. Továbbá
pótlék 20 %'ár az önkormÍnyzattartsa vissza'
pennigyi
A napkozrs csoportról való dóntést javasolja elhalasáani, mivel most a
helyzet sem megfelelő.
hozni, nem tartja
Rostasi Mária jeryző: A két dolgot nem érdemes összefiiggésbe
a/o'
ának vis szatartás át'
célszertirrek a minő s é gi pótlék 20
hogy a kovetkező
Pfaff Zsolt polgárrnester: Eryetért Brenn János képviselővel,
a személyi állomany
testtileti tilésen u-i'totu tgazgatőjatájékaztassa a Testtiletet
o/ó-as visszatartá_
a.t eryet a minőségi pótlék 2a
körüli gondokról. Viszont
sával.

".*

j
Licsauer Nándonré : Egyetért Brenn János avaslatáv

aL,

azt támogatj a'

vagyon feletti rendelkeínyzati
Önkorm
Község
Urkut
NaptRnNp:
2.
szil 811997 ' /vI'3"-'l

zési jog gyakorlá-á'"r. ,ráb''yurróí
Ötri. Éz1-rendelet módositása - rendelet_tervezet'
Előadó: Jegyző

/

megkaptak'/
kásos előterjesztést a képviselők előre

Jewzo:SzÓbelikiegészitésébenelmondja,hogyarendeletyénszorult
lévő labdarugó pá|ya néven isankormÍnyzatt'r":a"i'"uan
az
mert
módositásra,
be' ami je_

csak sportkert kertilt
mert sporttelep a vagyonrendeletböl kimaradt,
terti[etén. A javaslatban korláto_
lenleg még nincs * ootorro t^vrxt rÁe*s"téoi
iry megterhelhető' és az
t
zoÍtan forgalomképes torzsvagyoÁ rZ 'ty'1}.,
gysé gen lévő jelzá''o gi o g Ífijegy erhető'
értékesités alatt alló vendé gtátóe
Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el'
ellensz avazatnélkíiV az alábbi
A Képviselőtesfii{et eryhangrrl ag - l 6 szavazattal,
rendeletet hozta.

8/1998. /YIII.24./

ÖkKt

Sz' rendelet

feletti ren_
Urkut KÓzsé g Ónkormany zatí v agy on
szóló
delkezési jog ryakorlásanak szabályakol
gnggl . rft.ió.t Ötrt. Sz. rendelet módositása'

/A rendelet szó szerinti szÖvege
mellékletétképea. l

3.

NepIRBNp: Vegyes ügyek'
Előadó: Iegyző

megkaptak'
/Irásos előterjesáést a képviselők előre

i

a

jegyzőkönyv

6

Nem hangzott el'

- ellenszavazat nélkiiV az úábbi
A Képüselőtestiiüet eryhangulag Í 6 szavazattal'
határozatathozta'-

Urkut Közsé g onkormany zali- Kepwselőtestiilete
*tqgl É"ic. tv.23- s' l2lbek' aIapjÍnaz1998'
októberls..ánsoffakertilőhelyronkormányzati
Helyi
tepviserot és polgármesterek uÍlasztásÍra a
válasxási Bizottsá gba az alábbitagokat váiasztja:

uÁnroN

Urkut, RakÓczi u' 4'
FUITH FERENC Urkut, Orgona u' 8'
TENK ZOLTÁN Urkut, Erdő u- 16'

TEIERMEYER

Póttagok:

ffimrp
Béke u.

TITSCIIER MARIANNA urkut,

1.

POZSGAI SZtr ÁRDNÉ Urkut, Hősok u'26'
Felelös: Iegyző
Hatráridő: azomtal

u.l

kezdete 1973' Augusztus 25 '
Iewző:PfaffZsolt polgárrrrester munkaviszonyának
jogszabályok alapjan 25 éves jubileumi
napjan lett megallapitva iw uérvényes
juiao*'u jogosult, mely két haü atapilleünényt jelent'
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képüselőtesttilet eryhangul ag l 6 szavazaItal'
batirozatot hozta:

_

ellgnszavazatnélkiiV az alébbi

7

37/1998. /WII.2.4'/'

okKt'

Sz' hatórozat

urtut rozség onkorm ányzati képviselőtesttilete
PfaffZsoltp-otgármesterrészérejubileiumjutal.
matállapitmeg'melynekösszegekéthaüilletményének megfelelő osszeg'

Felelős: Iegyző
Határidő: azonnal

c./

adta abba' hory a
Pfatr Zsolt polgáffiIester: AZ oTP mégis elvi belee gyezését

hogy
azo bevetelt ne elötörlesztésre kelljen haszra]ni ,

Belfegor

"ludáraűiEara sportpalyara kertiljön át a jelzalogiog'
Kérdés-hozzászólás:

Rieger Tibo{: Javasolja

a

jelzélogsog átjegyzéséta sportpalya megnevezésü in_

gatlanra.

A Képviselőtesttilet

egyhangpl

ag 16 szavazaltal, - ellenszavazatnélkiiV az alábbi

hatérozatot hozta:
38/1998.

/WII'24'/ okKt' Sz' hatórozat

Urkut KÓzség Önkorrnanyzati Képviselőtesttilete a
3gsl3brsz.uonkormanyzatitrrlajdonuingatlan
elidegenitéseérdekébeÍL,azaz,oÍ|lévójelzáLogjogot a 371hrsz-u sporttelep megnevezésü önkormÍnyzatiingatlanraéújegyezteti,illetveaztmeg.
terheli.

Felelős: polgármester
Határidö: azonnal

RT Fejér Megyei
d.l Pfaff Zsolt polgárrnester tájékortatja a Testtiletet a DRV
irányul'
Igazgatősag tigyirut,aa, *ely a Hősök ut ui szennyvizvezetékkiva]tásara
Ónkormányzat forditsa az
Javasolja, hogy a fehjítasi munkatatok elvégzéséreaz
dlj at.
Lggl . úej,'* l. napj ától keletkezett eszköztr aszíléilati
dontésének
A munká|atok elv? gzése sztikséges, üszont a Testti{et egy korabbi
kÓltségvetésbe' Viszont az
megfelelően' a jeliett eszkazhasnálati dij beéptilt a
+ tfakigazdalkodidei év teljes esrko'lras ruálattdija megl.r", é' ebból 424 elFt
ható.

8

Kérdés.hozzászólás:
fue ger Tibor: Polgármester

j

avaslat ával egy

eÉrt'

A Képviselőtesttilet eryhangula8 - 6 szavazattal, - ellenszavazatnélkiiV az aLáWi
batározatot hoáa:

39/1998. /WII.24./

okKt. Sz' hatórozat

Urkut Község onkormanyzati Képviselőtesttilete
elfogadja a DRV RT Fejér Meryei lgazgatősága
áttal me gh atér ozott Hő sök utcai szennyvízve zeték
kiváttás ara vonatko zo előzetes araj ánlat áú, mely
424 ellt+ Ífa.Az összeg fedezetéiil az]t998'Éw
eszközlra snáIatí dtj szolgál.'
Felelős: Polgármester
Hataridő: 1998. Auguszfus

31'

Pfaff Zsolt polgármester té|ékékoztatjaaKépviselőtesttiletet, hogy aLakáspétutá' Lép*'.l-téb." *"gr."réste őt Vizrneg Zokáfi, aki arra kérte, hogy testileti
iilésentajékoztathassaaTestti{etetajáln|atÍrőI.
Vizrneg Zoltan: KoszÖni a lehetőséget. Elmondja a Testtiletnek, hogy azok az
*r.oti l_akosok, akik nem tudtak befizefid a 8o.ooo.- Ft-ot gázkonntlfejlesztési
bozzájáru1ást, azönkorrriányzat kezességvállalása mellet lehetőségtik van ennek
véúlatására.Ezugy m1iködik' hogy az önkormányzathitelt venne fel a Lakástaka_
rék-penzteír általme ghatérozott pérutntézettől annak arrárryában, hogy hany al_
lampolgaÍ szereÍIe áeg u.tepoi a gáfrej|esáésbe. Az önkormÍnyzat pedig a hi_
telt a titepo 13gok törlesztései alapjan fizetrré vissza. Az önkormányzat részére
ez azértlenne előnyos mert a 8o.ooo. -Ft.lfii osszeghez azawtalhazzá$uttta, aZ
havi
allampolgárnak pedig azért lenne elönyös, mert 4 éYilg tÓrleszthetné a
1600.- Ft-os részletet.
Rostási Mária jeryző: A gondot abban |áú1a,ha az tigyfel nem törleszt, akJcror az
toaju visszafizetlri a hitelt, vagy pedig sajit péttzeszközeiből
önkormányzat
véleménye szerint r áfizetése lenne az ötlkormÍny zatnak'
fi zetivi s sza, arni'.'"

Rieger Tibor: Az alacsony kamatok miatt az éillarrryolgaroknak kedvenle ez a
r'it.rr.r"etel de az onkorrnanyzatlak a visszafizetés - ha az allampolgar nem
teljesit

-

gondot okoz.

Brenn Jiínos: Naryon óvatosan kell eljárni. Talán a dontést is el kellene halaszta_
ni.

Licsauer Nándonré: Vélemenye, hogy ezt a dontést a kovetkezö testtiűe&ek kel_
lene megboaria.

A KépviselőtestÍilet eryhangulag fentiekkel kapcsolatban dontést nem hoz, azt
következő testti{efre bizza.

Több tÉtgy nem volt, a poleíírmesteraz tilést 2l.oo órakor berekesztette.

Kmft.

wk*
pJrJbr-.tto

,\

kaM\jegyző

a

