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Késztilt Urktit Község

Önkormrányzati Képviselőtesttiletének l998.október 13._
án lkedden/du. l7.oo órai kezdettel megtartott rendkivtili tilésérői.

Jelen vannak Pfaff Zsoltpolgármester,
Brenn János,
dr. Dóczy Mariana
Gerecs Mihiíly,

Gubicza Niíndor,
Klein Za|tÍnné,
Licsauer Niándorné ,
Tenkné Lipp Évaképüselők.
Távolrnaradását bejelentette: Freund Antal,Rieger Tibor képviselő

Tanácskoási jogeal részt vesz: Rostási Mána jegyző

Az tilés helye: KcDségh ána -tanácskozó
PfaffZsolt polsírmester: Köszöntötte

terem.

Megallapitotta, hogy az
jelen
tilés hatiírozatképes,mert a Testii{et 10 tagiából 8 fő
van.
Eá kovetően ismertette az tilés napírendjét,melyet a képviselők egyhangulag el_

NAPIREND. I.l

A

a megielenteket.

Helyr SzavazatszámlákóBizottság tagiaínak kiegészitése.

Előado:' Jegyző

2./ Yegyes üryek.

2

á./ Jeléntés'a lejárt határidejű testtileti határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

4lt|998. lD-.|4./ o|<Kt. Sz.hatÍrozat:Az urkuti Sportkor részérea25o.ooo._
Ft. trámogatas átutalást nyert.

l

..1,4.l okKt. sz.határozat: AÍ,|. és 2. Sz. szavazókör Szavazatszám42ll998.
tao gi'ott" eeá^ukpőtr"gn *esktit a polgármester előtt letették.

43l|998. lD.t.L4.l ÖkKt. sz.hatÍrozat:Azönkorrrrányzat nevelési és oktatasi in_
-ezmenyeiuen a pedagógusok a minőségi pótlék loo %-átmegkaptak44lI998. tV..I4.l Öh,Kt. sz.hatÍrozat: Tenk Attila urkttti lakos részéteahatÍrazat
kivonatiát a Polgánrresteri Hivatal megktildte

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestii{et eryhangul ag alelentest elfogadtab./ Polgármeseri tájékoztató a két testületi ü1és között

történtekről'

Polsirmester: A kozség gáfrej|esáésévelkapcsolatban tajékoztatja a Testíilctet,
hogy a Bányakapitrányság az engedélyt kiadta, utólag tudta ffi€g, hogy a DRV Rt
aiatÍrazat egy részável nem értett egyet, ezt irásban is közölt a BrányakapitÍnyság felé, aki ezt fellebbezésnek vette, iw ajogerös engedélyt nem kapta meg Urkúi kozség. Ezt a fellebbezést a DRV-vel történt konzultációját követően
visszavonta. A Banyakapitrányság igéretet teff arr4 hogy a jogerősitést iry soron
lÍvűl elvégzt, és kb. uiet vége fae megküldi az illetékeseknek. Ezt követően
kezdődhez a gáafejlesáés a községben-

Kérdés.hozzászólás:

Brenn János:Nem tartja megfelelő eljárasnak a DRV részéró!, hogy az önkor_
*a',v"ut t'at" nélkÍidmegfellebb eztéka Brányakapítrányság engedélyet. Illet volna
a vizrendszer tulajdonosrínak véleményétis kikénri.
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Rostrísi Mária jePyző: Ebb en az esetben szakhatóságként mtikodott kÓzre a
DRV.nem keilett hogy kikerje a tulajdons véleményét,de tény, hogy ezzel ujra
eltolta a kivitele

z-es

kezÁő időpontj at.

Pfaff Zsolt polgármester: Bizik abban, hogy
rövid időn beltiú megkezdődik.

a

gáfrej|esztés Úrkut kozségben is

AKépüselőtest'ri{etapolgármesteritájékoztatőtegyhangulagelfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

l.

napirend: Szavaz.atsúmlátő Bizottság póttagi anak meryálasáása.
Előadó: Iegyz.o

Rostrísi Mrária jegyző: A helyi viálasztások jeloltajanIási haüíridejének utolsó
napjrán - szeptember 25.-én _ jelentkezett be képüselőjelöltként a Szavazatsaím_
mo Bizotts ág ew taga.A jelottség és a SzavazatszáfrláLő Bizottsági tagság öszszeférhetetl; ;gy-á.sal ózért sztikségessé vált egy Íő bizottsági tag megvár
Lasztása.lavasoljá BékésiZoltÍnÚrkút, Május l tér 5. Sz. alatti lakos valasztópolgar megvalas ztását a 2. Sz. szavazókörbe.
Kérdés.hozzíszólrís:

Gubicza Niándor:Eryetért
pótüagot viilasztani

az

ajánlassal. Célszerii lett volna az e|ejénmrír több

A Képüselőtestiilet eryhangulag

_

8 szavazattal,-

ellenszavazat nélkÍil'az alábbi

határoz'atothozla:
45/1998.

/Xl3./ ÖkKt

sz. határoza*

Úrkut Kozség Onkormanyzati Képüselőtestilete
a2. Sz. szavazókor Szavazatszámlárló Bizottság pót_
tagiának BékésiZoltÍnÚrkut, Május 1tér 5. Sz. alatti
lakost meryalasztotta.
Felelős: jegyző.
Hatrírídő: azonlnI
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2.napirend: Vegyes tigyek.

A

megbeszélteknek megfelelően a mai testiileti tilésre
megbivta Farkas Józsefet a Mangan Kft tigyvezetojét.
KÓszÖnti azigyvez-etőtés kéri arészéremegktildött - Tamiís Jenő riltal a Testtilethez cimzett- levélről mondja el véleményét.

Pfaff Zsolt polsármester:

Farkas József üg$.vezető: Véleménye,hogy az iggyel az önkormányzafirak abszolut nem kellett volna foglalkozria. Tájékottatsa a TestiiLletet, hogy Tamás Jenő
ellen bírósági per van folyamatban, melynek eredménye nem kétségessziámiíra. A
levél tartalma olyan, hogy abányajogtanácsosa azt javasolta, teryen feljelentést
Tamás Jenő ellen rágalmazás miatt. Ami a levél szÍmáraértelmez:hető részétilleti
elmondja, hogy a banya pivatizáciÓjakor - a jogszabályok szigoru betartása
me|lett, melv úÁVÜ feltigyelete a|att zajlott - aMangán Kft tulajdonába kerti{t
a Tamás reno altal haszralt tertilet, valamint azoka beépitetlen tertiletek, melyeket a hasznrálók tulajdonukként használtalq mig a bérleti szerződés megkotésére
lépéseketnem tett a ld. A terti{etek jog szerint a ll-t illetik, bárki birósághoz
fordulhat ez ellen. Ez nem képeáeti utatÍrgyát.
Pfaff Zsolt polgármester: Azt meg kell értenie az igyvezetőnek is, hory sok iíl_
lampolgrárt érintett uuw,folyamatosanjottek a Polgármesteri Hivatalba is, hogy
segitséget, felvilágositast ké{enek. Jog szerint igazavan, de érzelmi alapon is van
amikor a Testtiletnek foglalkomia kell meghatiározott üryekkel

GubiczaNándor:.E ztmegkell értenie Farkas unrak is, naryon sok embert érintett

üttw,képüselőket is

meg kellett keresni.

Pfaff Zsolt polgrírmester: Koszoni a Mangan Kft tigyvezetőjének megielenését,
javasolja a Testtileürek, a szóbeli tájékoztatást fogadja el.
AKépviselőtesttiletatájékoz1atőteryhangulagelfogadta

A polgármester

a testiiüeti tilést l8.3o. órakor berekesztetté.
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Rostasi Maria

jegyző.

