7\

Y ZAÍ rÉpvIspt Óresrtnprg
U R K U T, Rakógá v. 45. Tel': 23o_oo3.

rozsÉctÖNronnaÁN
Szám:14-8ll999.

JEGY Z,OKA]!YY
Késziilt: Urkrit Község Órrkormrírryzati Képviselötesttiletének l999julius l4._én
lszerdanldu. 17.oo irai kezdeffel megÍmtott rendes tiüéséről'
Je}en vannak

'

Pfaff Zsolt polgárrnester,

I*.i Zaltim

Klein Z'Bltfulné,
Lisztes Győző,
MrffiloléSas AnikÓ,
Szüss Pétet,
Vassné BúérsGytirgyi képvíseIők'

Attila
Távolmaradásat bejelentette :Dr . Dőezy Mariann, Rieger Tibor, Terrk
képviselők.
vesz: Rostási MLálr:ra jegyzn
napirendi pontnál: Topldené Feith Fiazá|ia pályáz;ő'

btrp*kozáu ioggral#'vü

l.

Áz tilés hetve:

K.lö:.sé}dbáza - tanáe*koza

tercn'

az
W*tr Z,qglt,pqlFármester: KÖszöntotto a megielenteket. Megríllapitotta,bogy
ii'é- h"tá'"Ákép"*, mert a TestÍilet 1o tagiáből7 fÖ,jelen van.
elEztkövetően ismertette aztlésnapirendjét, melyet a képviselők egyhangulag
fogadtak.

I

NAPIREND. t.l ANapkozi ottbonos Óvoaa vezetői éillásérakttrtpáilyazat elbkáilása.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

z.l ANapközi otthonos ovoaa nevelési programja.
Előadó

:

Pfaff Zsolt polgánrrester

3.l Hauser Lajos Átatanos Iskola és a Napközi otthonos Ó,róda
AlapitÓ okiratainak módositásai.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
4.

l P olgármesteri Hivatal iigyrendje.
Előadó: Rostási lv{ána jegyzó

5

./

Kazségi Ónkormanyz at 1999. II. félévimunkaterve.
Előadő : Pfaff Zsolt polgánnester

6.l Yegyes üryek.

a.l szociálís otthoni beutalás.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT.
A.l Jelentés a lejrin
ElőadÓ

:

hatráridejti testtileti hatirozatok végrehajtásráról.

Pfaff Zsolt polgármester

FfaffZsolt polgiírmester alejérthatráridejü testtileti batározatok végrehajtásarÓl
az alábbij elentést tette
:

28-2911999. l]/I.8.l ökJ<t. sz. hatérozat: Nemes János és Nemesné Makk Erika
részérea telek értékesitésrekeriilt, ill. a szerződést a polgármester megkötötte, a
vételar az tinkonrr érrryzat koltségvetésiszárrláj éra beftzetést nyert.

3o_3lll999. /VI.8./ ÓkKt. sz. hatrá:ozat: Apáilyántokat a Polgrfurnesteri Hivatal
elkészitette.
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32llggg. lvI.8.l okKt. sz.hatáÍozat: Llpp Dezsőné részérea testÍilet elutasító
dontése postázva lett.
Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet

a Jelerrtést egyhangulag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
l / Napkozi otthono s Óvoda v ezetői éűlására h'ttrt paly ánat elbíralás
.

a

-

ElőadÓ: Pfaff Zsolt polgármester
/Iráso s ffiY ?8, p ály ánat, képviselő k r észére előre me gktildé st nyert. /

Pfaff Zsolt polgármester: Tájékoztatja aTestÍiletet, hogy Toplakné Feith Rozália
pilytnatt az ővodavezetői ál|ásra, éshor'zrljfutírt páúyinatámak nyílt
"ry.ouí ülésen valÓ megt ár gya|ásáhaz
testtileti
Mivel apíúyánőjelen van, kéri a képviselőket, amennyiben kérdéstik,
-

véleménytikvan a péúyázattal kapcsolatb an azt teryék meg'
Kérdés,hozzászÓlás:

Vassné Balrázs Gyorryi: Nehéz ktilon veruri az ővodaNevelés programját a
pá\y iuő vezetői elképzeléseiről, mert a kettő maj dnem vgy anaz.
Ó kevésnek tanja a tesfirevelésre fordított időt.
Tudja, hogy van a régi óvoda épületébenery tornaszoba is, de hasnáIja az
óvoda a tornacsarnokot. Kérdése,hory az akalmas-e Óvodások testnevelésére.
Toptakné Feith Roza]ia: A tornacsarnok eszköz igényétmár a működéstől
kezdődően az Ótkonnányzatiryy átlrtofia ossze, hogy az akalmas leryen
óvodások tesfirevelés foglalko zásáxa.
Az iskola heti l órát tud adnt az Óvodanak a testnevelésre.

Im

ZokÍn: Ez nagyonkevés. Tetszett a programb a az,hagy a ryermekek
*""gá'á"'' sokat iódato"ott. Véleménye,hogya sport szeretetet mrír Óvodás
korban kell megke zőeni
Vassné: Ha a jelenleg1 szabályozás alapján 2ooo.-töl bevezetk a nemzetiségi
ova"* történő oktatast mi lesz az ővőnő|<kel, mert tudomása szerint níncs ilyen
j elle gti képzettségtik'

a
J

a
Toplakné: A nemzetiségi Óvoda azt jelenti' hogy nemzetiségi nyelven történik
magyar és
nevelés, tehát n.ro *ugy* nyelven. AZ úrktlti óvodában két nyelven,
nemzetiségi nyelven tÓrténik a nevelés.
Ha bevezetésre keriil az,hogy a két nyelvíi óvodában aÍlefi:rjetiséginyelvnek
gond lesz,
megfelelő diplomávat rendelkező pedagógust kellfoglalkoáabri' akkor
mivel a mostani óvónő gáÍdaonként nem fogia elvégezri, ha viszoÍ'tmunkáltató
fogia viselni'
ráttat kötelezve lesan ek_az anyagi|agaz Ónkorminyzatotmeg

gyerek
Klein Zoltánné: Nagyon nehéz anenuetiségi nyelvettan1taft,ha a legtobb
r""dába' hory nem tud mégigazábÓl magyarul sem, nemhogy a
"gyJ""
némzetiségi nyelvet tudná. Sok ryerek szorullogopédus segítségére'
ew 3 éves gyermeket lehet_e két nyelwe
Szakemberek is ütatjak hogy
"gvatau
tanitani, hamár sztiletésétőlkezdve nem ismeri a nyelvet.
Kérdéseazlenne,hogy Toplakné , apáiyáp:Ó 3 év rnrrlva nyugdijba megy. Mi lesz
arutin.
a
Rostási Miíria: Az érvényes jogszabatyok alapjémazirtémtényvezetőjének
.1r.
zetőimegbízásáiuureátrÍnyadÓ öregségr nyugdrjra jogosító élekor
-ugu*bu
nélktil _
e1eiesét mege!őző2 évenbelril jar le, részére- nyilvánospáilyázatkiírása
múlva éri
vezetői beosáás ellártáséraszólÓ megbízás adhatÓ, mivel Toplakné 3 év
altal kertilt
el a nyugdíj korhatárt, apályéulat a jogszabály és a testtilet dÖntése
kimsra. gá roptakné kertil kinevezésre és 3 év mrilva kéri nyugdijazásÍú-, a

pályáuatotújra ki kell írni.

jogszabalyban
PfaffZsolt: Miveltöbb vélemény, kérdésnem hangrott el, a

megfelelően a sztilői Munkaközösség, a Nevelőtesttilet, az
Alkalmaz otti Kozossé g, a Német Kisebbsé gi Önkorm ány zat a pá|y iaattal
kapcsolatban állást foglalt, és ahozzá benyujtott jegyzőkonyvek alapjan
grémium Toplakné Feith Rozalia pÍúyÍnatáú
mindegyik véleményt

.lőt'I*'k

''yircaoito

elfo gadta, azt tálmo gatta -

'azalábbi
AKépviselőtesttilet eryhangutag-7 szavazattal, - ellenszavazatnélktil
határozatothozta.
33/1999. /YII.I4./

okKt.

sz. határozat

Úrkut Község Ónkormanyzati Képviselőtesttilet 1999.
Szeptember 1. napjától Toplakné Feith Piozálriát
Ú.toti Napkózi otthonos Óvoda
^"gbirru*
v ezetői fe1adatainak ellátás ával
A megbizatás2oo4. augusztus 31.-ig szÓl'

4

Felelős : polgiírmester'
Határidő: azonrn}

2. napirend: Napközi otthonos Óvoda Nevelési programja.

ElőadÓ: Polgármester
lSzakértői véleményt a képviselők előre irásban megkapták.l

Rostási Mária: Miutan az ővodaNevelési programját a nemzetiségi szakfuő
véleményezte és bizonyos korrekciókat javasolt, azt azovoaautÓlag elvégezte.
A program te{edelrne miatt a képviselők részérekiktildott meghivÓban jelezve
lett, hogy azt szemébesen a Polgármesteri Hivatalban lehet tanulmiínyani. Több
képviselő át is tanulmrányoáa.
A Nevelési prograrr alrftor vrílik hatályossá,ha azt a Testtilet elfogadja, de a
német kisebbségi önkormarryzaürak eryetértési joga van. Tájékoztatja a
Testtiletet, hogy a kisebbségi onkormlnyzatmar megtárgyalta és elfogadta a
Nevelési kogramot.
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliázs Györgyl. A Nevelési program a maximumot adja,jinak tartja,
kivéve az előző napirendnélmár elrnondott testnevelésre forditott időt naryon
kevésnek tartja.
Toplakné Feith Roza]ia: Ne iskolába gondolkodjon. Az ővoőások nemcsak akkor
mozognak,tomásntak ha tesfirevelési fogÍalkozásvan, hanem akkor is, amikor
kinn az udvaron futkoznak,hntának,vaw benn a csoportszobában egy-egy
foglalkozás utiín 5 perces torna van. Azt az ővődást' aki nem akar tornászri,
kényszeríteninem szabad.

Klein Zoltránné: Annak bizonyításául, hory igenis az avadában gondot fordítanak
a testnevelésre, elmondja, hory mozgásfejlesáő eszkozökre palyáztak' és nyertek
8O.OOO.- Ft-ot.
PfaffZsolt: A hitoktatrís az ővodában hory történik?
Toplakné: Heti l alka]ommal' max lo_l5 percre fogÍalkozás előtt bejott az esperes
rlÍ. A nyitástól viszont úgy fog változ:.ú, hogy 15.oo Óra utarr lesz hitotÍatás.

a
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PfaffZsolt: A Nevelési programot jónak tartJa, mindenre kiterjed, és szem előtt
tartották az önkonrrinyzatpénntgyilehetőségeit is. Nincs olyan a programba ami
kirívÓ lenne., bevezetés ét 1999 . Szeptember

l.

-tő lehetségesnek tartj a.

A Képviselőtesttilet 6 igen sr-avazaítal' 1 tartozkodással az a|ábbibatÍrazatot
bozta'.
34Í

|999. NlI.l4. t ol<Kt. sz. batír ozat

Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete a
Napkozi otthonos ovÓda Nevelési Prograrnját
váLtoztatás nélktll elfo gadj a.
Felelős : polgiírme ster, jegyző
Határidő: folyamatos

3. napirend: Hauser Lajos eltalanos Iskola és a Napközi otthonos Óvoda alapttő
okiratanak mÓdosítása.

Előadó

:

Pfaff Zsolt polgrármester

lftatÍrazatijavaslatot a képviselők előre, írásban megkaptak.

l

Poleármester: A szakértő javaslatait firyelembe véve azalapitő okiratok
mÓdo sítiísát sztiksé gesnek tartsa.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott

e|.

A Kepviselőtesttilet eryhangulag - 7 szavazatta],- ellenszavazatnélktil ' az alábbi
határazatathazta:
35/1999. /VII.l4.l

ÖkKt.

sz. határozat

Úrkut Keizség Önkormanyz ata azÚrkut Napkozi
.
otthonos Óvoda Alapító okiratát, mely
dva, az
lII.24 / Ökrt. sz. határ ozattal lett elfoga 'll1997
alábbiak szerint módosítj a:
.

3

.

l ELL
^TANDÓ

ALAPTEvÉKENySÉG.

a

6

r

,"ffi"i:i,r#1i'utiínkie*észÍil:
9.1

AZTNTPZLffiNY TIPUSA
/Kiegésztil:

rÉrNvprvÜ rusnBBSÉGI ÓvÓpe

Ia J

AZrNrÉznnBNY FELADATAI
AJtolsó mondata helyett:

nz ÓvÓoa FELADATA. KETNYELW

NEVELÉS.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

A Képviselötesttilet eryhangul

aB -

7

szavazattaL,- elhenszavazat nélktirl_ az

úábbi

hatÍrozatothozta:

Úrttrt Község Ónkormanyz ata a Hauser Lajos
Altalanos Iskola AlapítÓ okiratat, mely |?ll997
lII.24.l Ötrt. sz. határozattal lett elfogadva, az
alábbiak szerint módosítja:
3

.

l ELL^TANDÓ ALAPTEvÉrmrysÉc
AJtolsó mondata utan kiegészíil:

mÉnnBrNEMZETISÉGI oKTATÁS

Felelös: jegyző
Határidő: folyarratos

4./ Polgárrnesteri Hivatal Ügyrendje

Előadó: Rostasi

I!uÁá:r:'ia

jegyző

/Irásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'i

'

7

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliízs Györgyi: Nem tátja adolgozók felsorolása közÖtt a kozhasznu
munkásokat.
Rostási Mária: A koxisztviselők kozott jelenleg nincs közhasznu foglalkoztatott.
A j elenlegi köáasznú fo glalkoztatottak a kozsé ggazdálkoőáson vannak
foglalkozta&a,és itt a munkaltatÓi jogkört a polgármester gyakorolja, nem a
jegyző.
Vassné: A közhasznrú foglalkoztatássalkapcsolatban vegyes tiryek keretén beltil
vissza szeretne térni. Az Ügyrend világos, érthető. Elfogadja.

A Képviselőtestíilet eryhangul ag - 7 szavazatta!,- ellenszavazat nélktiü ' az alábbi
hatÍrozatothozta:
3711999. /VII.14./

ÖkKt.

sz. határozaf

Úrkut KÓzség Ónkormanyzat Polgármesteri
Hivata]anak Ügyrendj e .
l

A

szo szerinti Ugyrend a hatérozat mellékletét

képen.Í
Felelős: jegyző
Hataridő: folyamatos

5. napirend: Községi Ónkormanyzat

1999.II. félévimunkaterve'

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
/lvlunkatervi javasl atot aképviselök előre' írásban megkaptrák./

Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellenszavazatnélktil - az aLáhbi
hatÍrozatothorta'.

I
38/l'999. /V'II.\4J

ÖkKt

sz. határozat

Úrkut Község Ónkormanyzatz
munkaterve.

1999.II- ftlévi

Felelős: polgármester
Hataridő: 1999. December 3l.
6. napirend: Vegyes üryek.

a.l Czel7ahó Konrádné szocia]is otthoni beutalásaElőadÓ: Jegyzó
/irásos előte{esáést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselötesttilet eryhangul ag - 7 szavazattal,- ellenszavazat nélktil - az alábbi
llatérazatothozta:
39!1999.

Nll.

ll'4.l ol<Kt. sz.batározat

Úrkut Község onkormanyzatrának Képviselőtestiilete
Czellahó Konrádné lsz. Téinger Eusébet Rábapaty'
l9o4. lo.I7 . an.: Hajdú Karolin/ Úrkút, Temető u.
28. Sz. atatti lakost Időskoruak Szociá]is otthonába
beutalja.
Az időskoruak szociális otthonába történő beutalás
határ ozat|an időre szól.

Úrkut Kozség Ónkormanyz atÍnak Képviselőtesttilete
felhívja nevezett figyelmét, hogy
legkorabbi időporrtjétről az
ntérm ény v ezetőj e értesíti
férőhelyet, az értesitéstől számitott 15 napon beltil el
kell foglalni' ellenkező esetben az elnem foglalt
féröhelyre más személyt utalnak be,
azotthonba vigye magitval személyi okiratait
/anyakÓnyvi kivonat, szemé$i igazolvány' stb./

az

,

ellérté'skezdetének

9

A fizetendő személyi téritésidijat az tntémÉny
vezetője áillapit1a meg,melyet havonta, az elhelyező
nténnényszabályai szerint kell megfizetlj.

Ehatfuazat ellen fellebbezésnek helye nincs.

AhatározatfeliilvizsgÍlxát- jogszabálysértésrevaló
hivatkozással_abatárazatkézhezvételétőlsziímitott
30 napon beltil a Veszprém Megyei BirÓságtól lehet
kérni, mely keresetlevél Úrkut KÖzség
Ónkormanyzata Polgánnesteri Hivata]anal is
benyujtható.

INDoKoLÁS
Czetlahő Konrádné Úrkút, Temető u. 28. Sz. alatti
lakos kérte Időskoruak Szocia]is otthonába történő
beutalását, mert nevezett ellátásÍr ől, ápolásiáról
családja gondoskodni nem tud. Leanya jelenleg is
kőtházl-- ápolásra szorul, vője rendszeres orvosi

kezelés alatt

ál].

A kérelmező által' frzetendő téritésidt1 mé'rtékétaz
elhelyező lntézet Íúlaprtjameg.Úrkut kozség
Önkormanyzatanak KépüselőtestÍirlete batár ozatatá a
módositottlgg3. ÉviIII. tv. 67-68. $. É'%. s. l2l
bek.a.l pontja, valamint a2911993. DilI.17./ Konn.
sZ. r.2. s. l2lbek. és a 16. $. Alapjan hoztameg.
Felelős: jewző
Hatríridő: azottnal.
b./ Kisebbbségi onkormrányzat helyiségigénylése.

Előadó

:

Pfaff Zsolt polgármester

Pfaff Zsolt polgiírmester: A Német Kisebbségi Ónkorm ényzat nevében Pichler
JÓzsef elnok levélben /mely a jegyzókönyv mellékletétképen/kereste meg a
teleptilési Ónkormanyzatot' hory mtikÓdéstik érdekébenhelyiséget biztositson.
A Napköá otthonos Óvoda egyik csoportszobája eü.helyiségelrÍ<el és ktil<in
folyosóval megÍire se dett, ezt kérik.

10

Jogszabalyok alapjan a teleptilési önkormányzat
érdekébenhelyiséget'

kÓteles biáositaní a miiködéstik

Kérdés-hozzászólás:

Klein Zoltanné: A fiités, ..ur'lág1tás,takaritás,hogy lesz megoldva. Ugyatns az
óvodában nincs ktilon takaritő,frJtő, aztmind a dajkak végz:k.
Vassné Balazs Gyorpyi: Mivel a kisebbségi Ónkormanyzaürak is van felmílliÓs
koltségvetése, abból a fiítést, takarítást meg fudja szervezni.

Lisáes Gvőző: Ki kell kötni aztis, hogy

a helyiséget csak rendeltetésszeríien

haszrálhatjak.

A Képviselőtesttirlet egyhangulag - 7 szavazatta]' ellenszavazat nélktil - az a|éhbi
határozatot hoáa:

4ol 1999. IWJ.14.Í

Ötrt.

sz.

hntárazat

Úrkut Kozség Önkormiányzati Képüselőtesttilete, a
tulajdonában lévő - régr _ Napkozi otthonos
Óvodában megtiresedett csoport szobát, eti.
helyiséget, folyósót hasnéiatra. térítésmentesen_
határozatlan időre - átadja azÚrkűtKözség Német
Kisebbségi Ónkorm ámyzatrrrk A helyiségekben a
világítást és a vizet a teleptiLlési Ónkormányzat
bixosítja, afutoanyagot, a fiitést, takarítást, stb. a
kisebbségi önkormtÍnyzaÍrak kell biztosítania.
Felelős : Polgiírmester
Határidő : vis szavonásig.

c./ Vassné Baliázs Gvorgrri: Szeretné tudni, hogy a kozhasznú foglalkoztatás
keretén beltil hény ffi munkaerővel rendelkezik az otlkonnányzat, ezel<nek a
foglalkoáatottaknak ki a munk áltatőja.

PfaffZsolt polgánrrester: Vogl Zsolt és Pörzse Srárrdor munkanélktiliek, és ez
mellett a minimalber feléért,4&ábanvannak foglalkoztatva. Gubicza János'
vágfalvi József és Szőlősi Balázs1999. Februarjától, TrÓbert Elemér, Springmann
Jiinos julius l_től köZfiaszrú munkásként van foglalkoáatva. A rrrrrnkráLltatói
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jogkört a polgármester ryakorolja, mivel kozséggazdalkodáson szerepelnek
komrmrnrális munkásokként.

Mínd a7 dolgazaazaltalanos iskolában avzesblokk, a jÍrdafelujítást ésaz

eryéb karbantartási munkálatokat végzik, a tornacsanrokot is kimeszelték, rendbe
tették a nemzetiségi napra. Másra nem *aryon jutott még idejiik.

Vassné Balazs GyÖr8yi: Nem érti azt,hogy régebben az iskolábaÍ|, az óvódában
és azÖnkormrírryaái utakra egy_egy ember volt alkalmazva, aki minden elvégzett,
karbantartoff, rend volt mindeniitt.Ezzel szemben most 7 fő fog|alkoztatott van,
sehol nem mery ugy a munka, ahogy kellene, a falu pedig szornyen néz ki. A
járdan nem lehet k<lzlekedni a magas gaztőL, szeméttől, a gyalogos kozelekedés
az uttesÍe tevődik át, anagy esőzések miatt avize|vezető arkok mintha elttintek
volna, mivel nem lettek folyamatosan megtisáitva.

Kken Zottánné: Tavaly nyaron is ez volt a gond. Az iskolában dolgoáakvégig, a
koaeruletek pedig maradtak.
Mádlné Sas Anikó: Felháboritónak tartja és széryenletesnek, hogy a falu ilyen
rendezetlen, amikor az attkomÉnyzatnÍű 7 e céka alkalmazott dolgozó van.

SzÍikségesnek tartja, hogy a faluban a koztertileteket megfelelően rendbe tegye az
Ónkormányzat, akár mege|őzése érdekébena iuelvezető arkokat folyamatosan
tisztitarri kell, az osszefolyó rácsok aLatt a szemetet, gazt el kell távolítani.

Rostási Mária iegvző: A polgármester felé mrár tavaly azvoht a javas|ata, hogy
a közlrasznú fo$akaztatottak ha az iskolában kell folyamatosan - egész nyaron
dolgozniuk, ugy hetente l-2 napata község koztertileteinek rendbetételével is
foglalkozzanak.

_

PfaffZsolt polgármester: Javasolja a Képviselőtestiiletnek,hozzon egy olyan
dontést, amelyben kotelezi a polgiírmestert, hogy gondoskodjon a kozteriiletek,
izelvezetőarkokfolyamatostisrténtartásaról,karbantartásaról.

A Képviselőtesttilet egyhangulag -7 szavazattal - ellenszavazat nélktil - az a|ábbi
batározatatbozta:
4l't 1999. NII.14.l Öl<Kt. sz. batár ozat

A Képviselőtestiilet utasítja a polgármestert, hogy

azomalihatallyal - folyamatosan - gondoskodjon a
kozhasznu foglalk oztatottak utj án a község
köztertiüeteinek, vtzelv ezető árkainak
isztintartásaról, karbantartásaról.

t2

Felelős : polgiármester
Hataridő: következő testtileti iilés, ill. folyamatos

d'l Gázberuhénás.
PfaffZsolt polgánrrester: A mai testtileti tilésre meghivta a rÖGÁz ft-től Zsille
Jánost, aBakongygánKft-től }dázáÍ Ferencet. 1lr{á,záÍ Ferenc az iilésen aem jelent
meg.

Tájekoztatja a Testtiletet arrÓl, hogy a kft-n belül az ERFOREX valamilyen
formában kiva]ik. Erről szerette volna kérdeni l$dázár wat

Zsille Jiínos Kögaz képviseletében: Az Erforex és a Bakongygánközött egy
Megríllapodás sziiletett, mely szerint a Kft-ből az Erforex kivalik- Ennek
ktilonboző pénangyi feltételei vannak. Az eddtg elvégzett munka részben van
kifizetve. Mintegy 48 milliÓ forinttal tarIozk azErtorex a kivitelezőknek,
geodétáknak, stb. Enől folynak még megbeszélések,tarryalások.
Az Erforex eryedtil aBajdorgén-nakfrzetett' ezért lehetséges az,hogy e cég
Úrkut kozségben dolgozik.
A Bakonygaz és a Kogaz kozött van ery olyan elü megallapodás, amennyiben a
20 teleptilés kész, ugy azokatl68 millió forintért megvásaralja.Ez|áthatőlag
akadályokba fog ütköZni.
Pillanafuyi helyzet gÍnl<tvi,rtelezés szempontjábÓl, vannak miár olyan telepiilések,
a Veszprém meryei 20 teleptilés köztil, amelyekben 95 Ya-bankész van a
vezeték, vannak olyanok, mint pl Úrkút, ahol most kezdték e1 a kivitelezést.
A Kogaz arra tÓrekszik, hogy mindent megtegyen annak érdekében' hogy a
Bakonygríz kft-n belül, vagy azon kívül - kogén-as kivitelezésben - a
gátzszolgákatás megvaló sulj on.

Véleménye,a Bakonygánffilekkb 22o milliÓ forintja tnányzk a
kiütelezéshez. Tudja aztis, hogy M;áűáff Ferenc tigyvezető igéretettettaz
Erforexneka 48 milliós tartozás kifizetésére,melynek határideje julius 26.Ha ezt
követően nem fizet, UsY a megallapodás semmísévrálik.
Szrímitásai szerint' ha a lcft akogáz-tól megkapjaal68 millió foitltot, az
altalanos célúforyasztóktÓl kb 20 millió forintot, valamint az önkormiínyzatok is
befizetik a sajátrésztiket' ugy a benrhrízás a}o településen megvalÓsulhat
Et kell mondani aztis, hogy azBrforex abervházásból kiszállt, de a kft-n beltil
tÖbb mint 50 %o-avan.
Nem javasolja az onkormányzaÍrak a gánszo|gÍÍÍatoijog visszavonását, mert
évekig is eltarthat az ezzelkapcsolatos tigyintézés.
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AKÓgaz el tud képzelni egy olyan

hilr;élst, hogy pl.

Urkuton ery Megallapodás

alapjrárr belépjen a kivitelezésbe, ha ujabb gondok mertilnek fel.

Vassné Balazs Gvörgvi: Kimeritő és megnyuglatő tá$ékoztatást kapott a
gázbenlhinásról. Aggasztőnaktartja a julius 26.-i dátumot. Vajon fud fizeüri a
Bakonygríz kft_t?

PfaffZsolt polgr*nrrester: MegkÓszöni a tájékoztatást, és reméli, hogy a
továbbiakban Úrkút községben a gézber:vhazás akadalymentesen folytatódik és
beftjeződik.
Pfaff Zsolt polgiírmester: Kérelem érkezett az ként, hogy a 8o.ooo.- Ftot,melyet a magáns zemély gázberuhézásra fizetett be, vi s szakéri.
A korábbi vélemények'beszélgetések összefoglalásaként nem javasotja az összeg
visszafizetését.
Indokok: A gázkozrnii boruájárulás befizetése tÓbb részletben ]ll. az időközben
képződött kamat elszámolásával történt. Az Ónkormámyzatmindezetk miatt csak
az először befizetett 45ooo.- Ft-ra kÖtÖtt' A később befizetett 1ó.ooo._ FT_ra
és az elszámolt kamatra szerződés abefizetővelnem lett kÓwe. IdőkÓzben
elindult a gárkonrrtikivitelezése és elIhezkapcsolódóan késztilt apénzigyiterv,
mely tartahmnzz'a az onkormányzat által a Bakonygáfrrakfizetendö osszeget
is,varyis a lakossági befizetéseket. Amennyibenaz Ónkormiányzat visszafizetrré a
lakossági befizetéseket, vary azok egy részét'akkor ez ap&lzligyi terv felborulna
, iw akozség gánbenfuáuása is.
e./

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet

a polgárrrrester javaslatával eryhangulag eryetértett.

Több tárw nem volt, a polgrírmester az tilést 21.30 Órakor berekesztette.
lanft.
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