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JEGYZOKONYV
Készült: Urkut Község önkormányzatí Képviselőtestületének 1998. ;uníus
29.-én /trétfőrr/ 17.oo órai kezdettel megtartott rendes ülésérő1.

Je1en varrnak:

Pfaff Zsolt polgármester,
Ererrn János,
dr. Dóczy Mariann'
Klein ZoLtánrté,
Gerecs ttihály'
Licsauer Nándorné képviseIők.

Távo1maradását beJelentette: FReund Antal, Gubícza Nándor, Rieger Tíbor,
és Tenkné Lípp Eva képviselők.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási }lária 7egrző
1. napiredilí pontnál: Takács Nándor iskolaigazgatő
Az üIés helye: rőzségháza - tanácskozó terem-

Pfaff Zsolt:polgármester köszöntötte a meg3elenteket. l,tegálIapitotta,
hos' a; ü16s határozatképes, mert a Testület 1o tag3ábóI 6 fő 3e1en van.
Ezt követően ismertette az ülés napirend3ét, meIyet a képviselők egrhangulag elfogadta.
NAPIREND:

Hauser ta3os ÁItalános Iskola nüködéséről.
Tá;ékoztató a Hauser La3os Em1ékalapitvány gazdálkodásáróI.

1./ Tá:ékoztatő a

EIőadó: Takács Nándor iskoIaigazgatő

.

2./

Vegyes ügyek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELőTT:

a./ .lelentés a 1e3árt határide3ü testüIeti határozatok

végr'eha3tásáróI.

előadó: Po1gármeter

testiiteti határozatok végreha;tásáróI
az aIábbi előter3esztést tette:
26/L998. /VI.a./ ol<Kt. sz. határozatz líaryar ta3os i<Urkut, Zsófiapusztaí
sz61ó beutaIást a Meryeí tinkorrnány
_
részére he1yki3e1ö1és cé13ábó1 megküIdtiik-

Polgármester: A 1e3árt határide;ü

28/L998. /YT.8./ öl<xt.

Kérdés,hozzászóIás:

sz. batározat: Az önkormányzat tulaJdonában lévő
irdetésre kerüIt, 3elentkező nem volt rá'
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A KépviselőtestüIet a Je1entést egrhangu&gg tudomásuI vette.

b./ Tálékozt'atő a két testüIeti üIésk&izött történtekrőI.
E1őadó: Polgármester

Polgármester: Szóbeli tá3ékoztató3ában eImond;ta, hory az önkormányzat tuIa3donában lévő Be1fegor eInevezésii étterem meghirdetésre kerüIt,
azonbarr 3elentkező nem volt rá. Javas1ata az, hogr kerüI3ön a Napló
hét végi számában - kiemeIten - uJra meghirdetésre ár meg3elölsée néIki'il, valamint - véIeményeszerint - nem kellene elvetni a bérleti
üzemeltetési formát sem.

Kérdés,hozzászóIás:
Brenn János: Nagr gond az ís, hory 3eIentkező az étterenre nem volt, de
gond Iesz az ís, ha esetleg az éttermet be kell zárni, mert ah<kor ariskoIás grermekek étkeztetése sem lesz megoldva. Helyes1i a polgármester
3avasIatát' kerüI3ön még esrszer rneghirdetésre a Nap1óba.

ís gondot Iát abban, hogy bezárásre kerüléskor, hol
fo$akGtkeali a menzás ryermekek.
Fel kelIene venni a kapcsolatot az óvódávaI is, hog5r szeptembertől
Takács Nándor: ő

a megoldott legren az iskoIás gyermekek étkeztetése.

Dr. Dóczy Mariann: Ha nagrobb esély vall- az üzeneItetésre, mínt az
eladásra akkor az üzemeltetésí formát kelI rnegh:irdetni.
ticsauernNándorné: Nagron sa3nálná, ha az épületet be kellene zární,
mert iry a faluban egretlen oryan hery sem renne, ahor pl.rakodalmat
lehet tartarrí. Itlindent meg kell tenni annak érdekében,hory tovább
üzemeI;en a Belfegor rneIeg$onyhás étteremként.

Pfaff Zsolt: Az

ÁNTsz 3unius 3o.-ig adott engedéIyt az üzemeltetésre,
nas'on sok hiányosgág van. Az épüIet 3ulíus 1.-tő1 zárva tart,
'"i"eT
mindaddig, amig eladásra nen került, vagr üzemeItetésre át nem veszi
valaki, de a további üzemeltetéshez is Ánrsz áltaI előirtak sziikségesek.

A Képviselőtestület eglharrgulag _
az aIábbi határozatot hozta:

6 szavazattal,- eIlenszavazat né}küI -

3ol1998. /vII.l/ ökKt. sz. határozat
Urkut Község önkormányzati KépviselőtestüIete
eladásra vaglr bérletes üzemeItetésre meghírdeti a
tula3donát képező melegkonyhás vendéglátóerységet, aa
'lBelfegor'|_t. Az a;ánlatokat 1998. ;ulius 15.-ig kér3i.ik
eI3uttatni a Községi polgármeteri Hívatal, 8409. Urkut'
Rákóczi u. 45. sz. a7á. FelvíIágosítás uryanitt kapható
rnunkaidőben személyesen és a 88-23o-oo3 telefonon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Polgármester: A továbbiakban arróI tá3ékoztatta a Képvise1őtestüIetet, hory a
Bakonygáz Kft beruházásban nregvalósulő gázközmüfe;lesztés u3bó1 akadozík.
A Bányakápítányság visszavonta korábbi szakhatósági engedéIyétazért,
mert az urkuti tervek aIap3án megállapitotta, hog5r a fővezeték egr része
bányaszakadásos területn menne. Ezt a tényt síkerüIt a tervezővel eryütt
azőta kíküszöböIni oIy ódon, hogy a 3elzett két terület kí lesz hagyva.
Pontosabban a üővezeték megierülí a gázcseretepet, ahoJ- az eg5rik bányaszakadásos terület veln' a másik pedig a Hősök utca - Lipp tőrincnétől

felfelé a ÍIorváthékig - eg5r része ahoI senki nem igényelte a gázt, kí
lesz iktatva. Ha az a pár Iakó évek mulve ígényeInifog3a, ugr a Temető ut-

cából a kerteken keresztüI meg lehet rna3d oIdaní. Iríint már az elmult
testüIeti üIésen ís elmondta' a terütétfe3lesztési páIyázaton Urkut
község _ Ganna és környékéveI együtt - 15 míIlíó Ft-ot nyert a gáz-

közmü beruházásra.

Az össz beruházás ao bát pá*yqzta me1 az önkormányzat, 20 % sa3át erő
volt. A megpá}yázatt 8o % felét nyerte eL az önkornár5rzat, iry sa3át
erőként 6CI %-ot tud az önkorurányzat igazolni.
Az össz beruházás 37.52C e/Ft, errnek a 60 f*át keII sa3át erőként igazoIni a Kincstár fel, hory a páIyázatÍ- összegre a szerződés megköthető legren.
A Iakosság általi befizetésből a számlánkon ez az összeg rendelkezésre
á11.

Kérdés,hozzászóIás:
Brerrn János:Ha a lakossági köznü befizetésekbőI
Éés"e á11' ugy a döntés meghozható.

a 22.5L2 e/Ft rendel-

Szeretné tudní, mit döntött a Bakon5rgáz kft amikor megtudta, hogr az
önkormányzatok nem ád3ák át a lakosság áItal befizetett közmüfe3lesztési
hozzá7árulást.

Pfaff Zsolt: A Győr-Sopron Meryei önkormányzatok sem fizették be a
kE"t összecet, iry a beurházás, i11. a kivitelezés le Iett álIitva,
ha a kért lakossági hozzá7árulás nincs a beruházá szárnlá;án 3uníus
24._íg, ury a kivitelezést mindenhoI 1eá11it3ák. A tárryalások
a maí napíg is mennek.
Brenn János: Kötbért mikortól és kÍnek fizet a kívÍtelező.

Pfaff Zsolt: Kötbért a kivitelezés tervezett kezdésí" iüőpon3átóI
és a be"uházónak fizetí a kirrtelező.
Javasol3a, ha Testület ís eryetért, hogr az önkormányzat vegre fel a
kapcsolatot a rticÁz-ar, hogy váIla1ná-e a kivitelezést, mert a Bakonygáz Kft - most rnár látható - hory a tervezett időpontig mégcsak el
sem kezdí nemhogr blefeJezí a beruházást.
Klein Zoltánné: Itt az álIampolgárokat ezek szerint nem lehet azzaa
sem vieasiTáiní, hory a beruházás elhuzódása miatt a kötbért rneg_
kap;a' mert azt a Bakonrygáz fog7a megkapni.
Breln-János: Egretért a xöcÁz-os meg}eresésse}. Gondot ott lát, ha
a KOGAZ már nem fogad, a Bakonygáz nem csinál;a, ury ní lesz.

Pfaff Zsolt : KatasztrófáIis heIyzet állna elő, és ezt
encednie a TEstüIetrrek

nem szabad meg-
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A KépvÍselőtesüilet egrhanguIag
az alábbi határozatot hozta:

- 6 szavazattal,- ellenszavazat nélküI-

31/1998.

/vrr.t./

öt<xt.

sz. határozat

Urkut Község örrkonnányzati Képviselőtestület e
egretért a te1epüIés föIdgázel'Látását megoIdó beruházássaI.
A beruházáshoz sa;át forráskéntz2.sl'z e/rt_
gáz-közmiif

e3 eI

szté s i

ho zzá

1998. évben.
Fe1e1ős: Polgármester
Határídő: azonnal.

j
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c./ Po}gármester: A testiileti üIést megelőzőerr kereste fel a Napköziotthonos ovóda Vezető;e, és tá3ékoztatta, trcgyr az óvódában a grermekek

létszáma 68 főre csökkent, valószinüleg csoportösszevonást kell eszami u3abb Iétszárncsökkentéssel 3ár. E témáróI pontosan és
részletesen a következő testületi ülésen lesz szó.
Uglancsak *la déIelött foIyanán látogatta meg a helyi Sportlrör Vezetősége,
és arró1 tá;ékoztatták, hory az önkormányzat áltaI meghatározott 4oo e/Ft-os
támogatás nem lesz elég, kb. még 3oo e/Ft-ra Ienne szükségük. Amennyíben
ezt az összeget nem kap3ák meg az önkormányzattőL, ugy a focicsapat
megszünik. Szporrzorokat is keresnek, ;elenleg is vannak, de az általuk
adott támogatás nem elég.
irGondként fog felmerüIni az Í.s, hogt az önkormányzat tula;donában voIt
telkek beépitésétkövetően nem 'Iesz viz fővezeték a lÍolsztékig. Tárgralásban á11 a DRV-vel, valamint a plébánus urral, aki a cserkésztáborig
kiépitette ugyan a vizvezetéket, de szakhatósági ltozűájáruIások nír-rcsenek' és níncsenek igy tervek sem. Itíindehhez anyagi fedezet is kell.

közölni'

Kérdés hozzászőLás: Ne3m hangzott

el.

KépviselőtestüIet a polgármeteri tá3ékoztatót egrharrguIag elfogadta.
NAPIEND rÁncyAr,Áse:

I. napirend:-Tá;ékoztató

Hauser La3os ÁItalános Iskola rnüködéséről.
a
-Tá3ékoztató Hauser La3os Enlékaftapitvány gazdálkodásáróI.
Előadó: Takács Nándor iskoIaigazgatő.
a.

/Irásos eIőter3esztést a képviselők eIőre megkapták./
Kérdés hozzászóLász

ez Áltatános Iskola nevében köszönti a 3e1enlévőket. E1mond3a, hogr az előter3esztéstberl az iskola szaknai munká3át
nem részletezte, de annennyiben kérdésmerül fel ezzel kapcsolatban, szivesen
váIaszo1.

Brerur JánoF;, Az előter3esztésben iszef$peIr hogyr az iskola pályázatot
nyu3tott be egr internet;,vona1ra. Birpa rna;d ezt az iskola költségvetése?

E
J

Takács Nándor: Az internet vonalattéritésmentesen kap3a az ískola, a dÍ3
pedíg ne'
Ügr gondolták, ha ez a fráIyázat sikeres lesz, ury
"es"éles.
az ínternet
a község Iakosságániak a rendelkezésée is fog áIlni' a költségektőI függően' vasr téritésmentesen vagr téritéssel.
Erylqr János: Az elmult

testi.ileti ülésen lett eIfogadva a Pedqgógiai
ez is váltoáik, ury-

program:_c1emén5i,e szerint a váIasztásokat követően
hogr fe1esleges munka és pénzkidobás voIt.

Takács Nándor: YUry tud3a, hory csak a német nemzetiség tantervet ke1l
a mmffielÍlzelEiségíSzövetséggel vélernényezteüri, már á kapcsoatot felvetéklr a szakemberrel.

A KépvíselőtsstüIet a tá;ékoztatőt egrhangulag
szavazat nélkül - eIfogadta.

- 6 szavazattal,- ellen-

- Tá7ékoztatót a Hauser La3os Em1ékalapitvány gazdáIkodásáról.
/ Irásos előterJesztést a képvieslők előre megkapták./
Kérdés.hozzászőLász

Rostásí lt{ária Jeryző: Mint a kuratórium tagJa 2 *ilésen vett részt.
Az egriken a alapÍtó okirat módositása történt, a másikon a kuIturterem
kialakÍtása volt a téma. Ezért az alapitvány pénzüryeit nem ismeri, az
előter3esztésbőI pedig nem derül ki, hory mennyí a pontos bevétel.

ő is azt próbáIta számolni, hogr mennyi a bevétel' vane meetakaritás, de az adatok pontatlanok

Brerrn János:

Takács Nándor: A könyve1őtőI

f"gJa6;61

"

testületet.

eIkéría pontos adatokat, és tá3ékoztatni

A képviselőtesti.ilet a tá3ékoztatót egrhangulag
vazat néIküI elfogadta.

- 6 szavazattal,- elIensza-

2. napirend: VEgres ügrek.

a./ xlein zoltánné: A község terüIetén ismét sok a parl4gfü, amit feltétlenüI irtani kellene.
Pfaff Zsolt: A tá;ékoztatóÍ;ában felhiv3a a Iakosság firyelmét, valamínt
be''lutatra a parIagfüvet is, nert többen nem isrnerik fel , hory meruryire
káros az egészségre, irtarri kelI.
Több

tárry

nem

voIt, a potgármester az üIést 19.oo órakorJ'berekesztette.

qWW
polgarmester

krnft.

-'b-ü*

tJ-.-

Rostási ltláría
JegJrző

