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Késztilt Urkut Község Önkonrranyzati Képviselőtesttiletének 1998.

szeptember
I4.-én lhétfőn/du. 17.oo órai kezdettelmegtartott rendes tiléséről.

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgármester,
Brenn János,
dr. Dóczy Mariann
Gerecs Mihaly
Gubicza Niándor,

'

Klein ZokÍnné'

Lícsauer Nándorné'
Tenkné Lipp Éva,
Rieger Tibor képviselők

Távolmaradrlsát bejelentette:Freund Antal képviselő.

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mána jegyzó
Rénes Mária konywizsgaló

Az iilés helye: Községhaza - tanácskoző

terem.
l

PfaffZsolt polgiármester: Köszöntötte

a megielenteket. Megríllapitotta, bogy az

tilés hatrírozatképes, mert a Testiilet 10 tagiából9 ffi jelen van.
Ezt kovetően ismertette az tilés napirendjét, melyet a képviselők eryhangulag elfogadtak.

NAPIREND. l./ Úrkut Község Ónkormrínyzata
Előadó: Polgiírmester

1998. I.

ftlévi koltségvetéséről.

2./ Urkut KÓzség Önkonrrrínyzata 1998.
dositasa - rendelett ewezet

Évitorcegvetésénekmó

Előadó: Polgármester
3.1 Yegyes tigyek.
a.

l

Szavazat32áml ráló Bizottság tagi ainak pótlása.

Előadó: Jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELoTT.
a./ Jelentés a lejárt határidejű testtileti határozatok végrehajtásárÓl.
Előadó : Pfaff Zsolt polgármester
36/1998. /IX.]4/.ÖrKr. Sz. rurÁnozur:
letette, igy mtikÓdése törvényes.
37/1998. /W.|4.lol<Kt. Sz.batÍrozat:

jutalom kifizetésre kertllt.

A

He1yi ViíIasztási Bizottság az eskÍit

PfaffZsolt polgrímrester részérea jubileumi

38lI998.lW.I4./ÖkrKt.Sz.határozat:Ahatátrozatkivonatáta jelzaIogsogtörlése,
illetve bejeryzése céljából az oTP-nek megküldte a Polgármesteri Hivatal.
39/1998. lD/'..|4./ Öl<Kt. Sz. hatÍrozat: A Hősök utcai szennyvizvezeték egy részének kivríltrísaa testiilet döntésének megfelelően folyamatban vaÍL varyis a mun-

kalatok folynak. Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képüselötesttilet

a Jelentést eryhangulag elfogadta.

b./ Polgarmesteri tajékoztató a két tesrtileti tilés kozott torténtelaől.

ElőadÓ

:

Polgárrrrester

gétfrej|esztéssel kapcsolatban megbeszélés. A
Somló konryéki teleptilések egy részénmrár befejeződott a beltertilett háúőzat
kiépitése, másik részénfolyamatban van. Ugyanez vonatkozik a gannai térségre

Polgrírmester: Pénteken volt

a

is. Ennek ellenére az éintett önkonrriínyzatok nem utaltrík át a Bakonygán
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szamlájara a meghatÍrozott lakossági és önkonrránynti intémrényekutan jaró
pénzÓsszeget. Ez miatt a progrÍiln finanszirozásaveszélybe kertilt. Az éintett önkormiínyzatok vállaltrík, hogy hiírom napon beltiü az átutalásnak.eleget teszrek.
Úrkut kozség ez a!ő| kivétel, mert nalunk még meg sem kezdődott a kivitelezés.
A mi létesitésiengedélyÍink két hónapig vissza volt vonva, és csak augusztus végén kaptuk meg aztj létesitésiengedélyt. Abban allapodhrnk meg a benrhazóval
és a fióvallalkozóval' hogy csak a kiütelezés megkezdése utián utal át önkormrínyzatunk pénzt a Bakonygán számlájfua. Amennyiben a kivitelezés nagyon
rÓvid időn beltiü megindul, még mindig van remény ana, hory l998-ban a beltertileti báilőzat elkésztilj ön.
Kérdés.hozzászólrís: Nem hangzott el.

NAPIREND
1./

TÁRGYALÁSA.

NAPIREND.

1./

(

Úrkut Kozség Ónkormanyzata 1998. I. felévi koltségvetése.
Előadó: Polgiánrrester

/Iriísos előte{esztést a képüselők előre megkaptak./
Kérdés.hozzászólás:

Rostasi Mária jeryző: Elöljríróban megegyzi' hogy azért, aniért az önkormányzatt998.I. ftlévi kÖnyveléséreidegen szakembereket kellett megbizní, előfordult,hogy nem oda kertiltek konyvelésre a számlák, ahova ténylegesen tenni kellett volna őket. Ennek és még több hianyosságnak a pótlása a két új pénztigyes
feladata

lesz.

:

Brenn Jrános: Az onkonrrányzat a szeméttelepre még nem teljesitett, több olyan
tétel van, ahol pl eredeti előkényzatként a 13. Havi bér, teljesitésként jutalom jelentkezik.
Tenkné Lipp Éva:Aziskolránríl 9lYo-osa tulóra teljesités, és még üssza van ery
fel év. Mi a ttrlkoltekezés oka, kérdeá a jelenIévő iskola igazgatőját.

Pfbff Zsolt polgármester:Az ajkai önkormányzat felé még nem lett teljesitve a
szeméttelepre tervezett koltség mível nem volt ekkora összeg az önkormányzat
számláján Most ugyan van tartalék, de szeptember végénesedékes a tonracsarnok hiteltörlesáése, ami a számlánlévő pénznagy részétel is üszi.
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Takács Nandor általanos iskola igazgatója: Évelejan félt, hory a bér nem lesz
e!ég az iskolaná|, fiileg a sok betegség miatt. A tulóra ugyan tulteljesitést nyert,
de helyettesitésre tewezettösszeg még meg van. Ha sztiken is, de belefér abér
a tervezettbe.

Rénes Mária kön}rwizsgaló: Felhivja az iskola igazgatőjának a figyelmét, logv
tartós kötelezettséget vallalnia az idei bérkeret terhére, és az idei éwe lehet..
Hosszabb távranem vallalhat tartós kotelezettséget. Az iskola, mint önalló bérgazdatkodó, a rendelkezésérealló bérkeret terhére gazdálkodhat.

PfaffZsolt polgárrrrester: A Polgánrreteri Hivatal mindent megtesz annak érdeké_
ben, hory a korábban előfordult hianyosságok kik{iszöbölést nyerjenek, és az onkormanyzat koltségvetésea tervezettnek megfelelően alakuljon.

A

KépüselőtestÍi{et eryhangul ag -

g szavazattal,- ellenszavazat nélhil az alábbi

hatirozatothozta:
40 A998. tl1''I4 / ÖLrKt. Sz. batározat
.

Úrkut Kozség Önkormányz atal998.I. féléviköltség
vetési teljesitését
57.136 elFt bevételi ffiösszegben,

5l.7o9 elFt kíadasi főosszegben'
5 .42? elEt számlapénzben
éúlapttja meg.

Felelős : Polgánrrester
Határidő: 1998. December

2. napirend: Úrktit Község Onkormanyzata 1998.
mÓdositása.

31.

Évitoftseryetésének

Előadó: Polgiármester
/Irásos előterjesáést a képviselők előre mefl<aptÍk.l

Kérdés.hozzíszólás:
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PfaffZsolt polgiírmester: Az úrhiti sportkor vezetősége miár több alkatommal

megkereste mind az önkormánwatképviselötesttiletét, mind a polgiármestert,
hogy további létezéstikaz önkormányz-at anyas támogatásan mulik. SikertiLlt gaz_
dasági tartalékot képezni, mely jelenleg 34o elFt Ennek az összegnek a terhére
javasolja a sportkörnek a tiímogatrísmegadiísát.

Takács Nríndor isk. ig.: Korábbi véleményétfelülvizsgálva, javasolja ö is a sportk<irnek a tálrrro gatás megadását.
Tenkné Lipp Éva:Az elmult testÍileti ii{ésen a sportkör vezetői aról tríjékoztattrák
a képviselőket, hogy szponzorok is vannak, akik tárrogatjak a sporlkört. Vajon
mí lesz alrftor, ha a s4ponzorok - mint pl. a Kenyeresék - elfogynak, akkor az önkormiányzatnak kell teljes egészébenfenntartania a sporlkört?

A Képüselőtesttilet

8 igen, l tartozkodás ellenében az alábbi határazatothozta:

4U|998. lIX.l{.l Öl<Kt. Sz. 'határozat

Úrkut Község Ónkormányzati Képviselőtesttil et azÚrkut Sportkor
részére25a ezet forint támogatást biztosit a gazdaságstartalékaterhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal,
Brenn János: Nem lett módosifua azngatlanbevétel csÓkkenéssel és a gárkamattal kapcsolatban a koltségvetés.

PfaffZsolt: Az insatlan adás-vétele még bonyolódo ttle, ezértnem lett módosifua
a koltségvetés,valamint a gávkamat bevétel átutalása a lekotések utrán megtÓrté_
nik.

A KépviselőtestiiLlet egyhangulag - 9 szavazattal' - ellenszavazatnélktil - az úábbi
rendeletet alkotta:

9/t998. /IX.l4./

Ok

Sz. rendelet

Úrkut Község Önkormanyz ata 1998. Évitoftseryetésének
módosifuísa.

/A módositas szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletétképe

n.l

Felelős: Pogiírmes er, jegyző
Hataridő: 1998. December 3l.

3./
a.

l

Veryes tigyek.
Szav azatszámlató B izotts ág tagi ainak pótlása.

Jeryző: A helyr önkormanyzattválasztásokkal kapcsolatban megíndult a jelöltajánlasi rendszer is. Két Szavazatszámlálő Bizottsági tag jelezte, hogy jelöltként
indulni akar a helyr valasztiísokon, ezérta Bizottság munkájába - jogszabályi
előirások alapján _ nem veheürek résztjeloltkéntindulók helyére javasolja a2. Sz.
szavazókörbe Picbler Józsefoé Úrkút, Kossuth a.25.sz. alatti valasztópolgrírt
meryalasztani, az|. sz. szavazókorbe Pfening Jiínosnét.
Kérdés-hozzászÓlás:

Nem hangzott el.

A Képüselőtestiilet eryhangulag - 9 szavazattal, - ellenszavazatnélktil ' az alábbi
határozatot hozta:
42l|998 . /V.I4

.

l

Öt<Kt. Sz. hatarozat

Úrkut Község Önkormrányzati KépüselőtestÍilete
az. L. Sz. szavazókörbe Pfening Jánosné Úrkút,Csokonai u. 7.
A2.,Sz. szavazőkorbe póttagnak Pichler Józsefoé Úrkút, Kossuth u.

25.:

Sz. alatti lakost megvalasztotta.

Felelős: jegyző
Haüíridő: azotna|

PfaffZsolt polgánnester :Az elmult testtirleti tilésen a képüselők úgy halároztak'hogy azáIta|ános iskola személyi ríllomanyiínak kérdésévelaziskola

b./

igazgatőjának tajékoz1atőjátmeeballsatjak. Ennek oka az, hogy a tanév kezdete
előtt MolnáÍné Titscher Mariann is bejelentette mrrnkiáltatójanalq hogy el kivrín
távoni a, eranos Iskolából. Előtte Vassné BaLázs Görryi is más munkahelyet
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keresett és ta1á1t maganak. Mindkét pedagógus urhiti, Molnárné nem utolsó sorban német nyelvtanári képzettséggel is rendelkezík'

Takács Nríndor iskolaigazgató: Harom éve azurkuti altalanos iskola igazgatőjaEzatattazido alatt hallott_e a TestliLlet olyanról' hory a tanulókra nézl'e karosan
alakult az ískoláb a a személyzeti mrrrrka.

Klein Zoltánné: A tá$ékoúatliskérésnek az volt az oka, hogy a Testiiletet meg_
oouu*t.tte , hogy,'tot'o pillanatban, tanév kezdés előtt elment két pedagógus,és
jó pedagó_
olyan pedagógu'ot -.ot t el, akiket szerettek a ryerekek, sztilők és
gusok voltak.
Rieger Tíbor: A gondot abban lá/ita,hogy tanév előtt nincs német szakos tanáÍ.
Takács Nandor: Mélyen elitéli a mostani KépviselőtettileÍrek ezt afajta maga_
és a jegyzőnekazintervenciőját, az iskola személy_
t^r{^át'
"prlgármesienrek
aképüselőtestÍilettől az iskola semmi jót
zetiügyeinekbeavatkozásába.Ettől
o.. kápott. Kéri tudomásul venni, hogy nincs szeméIyzeti gondBrenn János: Ery egyszerti kérdésrekért vílaszt,tájékoztatást a Képviselőtestti_
mede_
let-amelvre torványÉerint joga van. Nem érti, hogy ezt miértnem 1ehet
lelő hangnemben, stilusban megvalaszolni.
Takács Nándor: Ezt ő mint az iskola igazgatőja' hitelrontásnak veszi, beavatkozásnak az iskola beltigyeibe.
Tenkné Lipp Éva:A Fenntarti önkormanyzafuak joga van, bármely kérdéskorben
Érk"á"tá.t ké.' az iskola igazgÍőjától. Ő is aggódásátfejezte ki, hogy az isko_
duot ery fu1rúti származásu,-Urkuton lakó német nyelvtanar a tanév előtt mond
fel, és *.gv el ery mrísik iskolába, vidékre.Helyette nyilvan vídékitkell felvenni,aki mariouu pé"rbekertil, mert egy urkúti. Gondol itt, pl. a bérlettéritésreis.
Takács Nándor: Lehet, hogy a vidéki pedagógus kevesebb pénzbe került volna,
segitséget nem kapott
-iot " helyr. e tepüsetotesttitettol az iskola semmifele
volna
csak hátrattatrísotuu titközött.Sérelmezi,hogy két pedagógus is meg szerette
követően a
vásarolni , az áltaLalakott szolgáűatilakást, de a hivatalos értékbecslést
potom pén_
Testti{et a dup1ájara emelte az átat,holott az értékesépitésitelkeket,
zért értékesiti..

ill.
Gubicza Narrdor: Nem errőlvolt szó, kéri hory a feltett kérdésrevalaszoljon,
táj ékoúass a a Képviselőte sttiletet -

Takács Nandor: Vassné Balrázs Györgyi középiskolai tanári diplomával tanitott az
úrkuti iskolába, most kapott egy diplomájáÍlak megfelelő tanári allást, Molnrárné
Titscher Mariann szintén kapott egy jobb ríllasajanlatot. Eryik pedagógus sem
tanév elején mondott fel, utanpótlasulcól tudott volna gondoskodni . Időközben
Molnrírnémáshory döntött, és maradt az urkuti iskolába. Sztikségesnek tartja
hozzátennt' ha Molnránré is elment volna" tanév kezdésre megfelelő utódja meg
lett volna. Igy tehát feleslegesnek és sérelmesnek tartja a Testtilet iskolai szemé-

lyi üryekbe való beleavatkozásárt".
Gubicza Nándor: Ez nem beleavatkozas volt,ehhez jogavolt a fenntartó ÓnkormÍnyzaatak. Véleménye szerint az iskola ígazgatőjanem iry reagalt volna a napi
renden szereplő tájékoztztás adási kotelezettségére, ha ennek a testtiletnek még
legalább ery éve lenne vissza a ciklusból.
Takács ]rlrándor: Igy igaz. Eá kovetően felolvassa - a jeryzőkonyv melléHetét
képező _ levelet, a pedagógusok minőségi pótlékával kapcsolatban.

PfaffZsolt polgármester: Takács Nandor iskola igazgatő utolsó előtti felszólatá-

sábólmegfudta a Képviselőtesttilet akétfi5 pedagógus eltávozási szandékrínak
okát, ezt a saját maga részéről el is tudja fogadni.

A Képviselőtesttilet eryhangul ag - g szavazatta|, - ellensz avazatnélktil - a
,,Hauser Laj o s'' Átakáno s Iskola Ígazgatőjának táj ékoztatását elfo gadta.

PfaffZsolt polgiírmester:Az elmult testtileti tilésen a35l1998. /vtrI.z4./ Ókt<t. sz.
hatÍrozatában döntott arról, hogy a pedagÓgusok részérebiaositott minőségi
pótlék2o %-.átvisszatartja, bory tnlre azta mostani testtileti tilésen kelleldonteni. Arról szÓ semYolt, hogy név szerint valamelyik pedagÓgusét tartja üssza a
Testtilet. Javasolj a a hivatko zott határozat visszavonását.

A képviselőtesttilet egyhangul

ag-

9 szavazattal,- ellenszavazatnélktil ' az alábbí

határozatothozta:.
43 ll998. /W.|4. / Öl<Kt. Sz. hatÍlrozat

Úrkut Község Önkormanyzati Képüselőtesttil ete 3 5 11998. Nru.24.Í
Ölrt. Sz. hatarozatátvisszavonja, és a pedagÓgusok minőségl pót
lékát loo %-ban átadja az adottintéznénynek.
Hataridő: azonnal
Felelős : polgiínrrester
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c./

FfaffZsolt polgiírmester: Tenk Attila úrldti lakos levélben fordult

a Képvise_

lőtestíilethez kérelmével_ Levelét a Képviselőtesttilet előre, irásban megkapta,
mely a jegyzőkönyv mellékletétis képezi.
Kérdés-hozzaszólás:
Brenn Jiinos: A kérelemben foglaltak teljesitését javasolja.

PfaffZsolt

i

is.iavasolja a kérelemben fogtaltak teljesitését, annális inkább,
mert a koltségvetésvégrehajtasa a várüral jobban alakul.

A KépviselőtestÍilet egyhangulag
határozatot hoáa:
44 /1998 .

- 9 szavazattal,- ellenszavazatnélktil - az a|ábbi

/IX.l4 / Ö|<Kt. Sz. hatarozat
.

Úrkut Község Ónkonrriányzati Képviselőtestti{ete Tenk Attila Ur
kút,Május l tér 9.Sz. alattílakos kérelménekazalábbiak szerint ad
helyt:
a./ engedé|yezi,hogy a megalakitandó
kozség neve

ld

nevében szerepeljen

',Úrkút''

b./ engedélyezi,hogy a vendéglátó erység augusztus 3l.-ig esedékes
sé valt vételírátt,melynek összege 2. 85o. ooo. - Ft., / áfá-va| egytitt/
november 3l.-ig fizesse be az önkormiányzat k<iltségvetésiszámlájara
c./ elvi hozajfuulást ad ahhg7,hogy a vendéglrító erysé úrez
épitendő teraszt tartóoszlopok a sportcsanrok bejrárata előtti részen
helyezkedjenek el ury, hogy a bejrírást a sportcsanrok nem akadá

lyoáatjrík

Felelős: Polgárrrrester,

j

eryző

Határidő: folyamatos.

PfaffZsolt polgármester: Tamás Jenő urkúti lakós a Képüselőtestiilethez
cimz.e,ttleVelét eljuttatta a képviselőlüöz _ irat a jegyzőkönyv mellékletétképezí-

d./

. Véleménye az> mivel nem a testiirlet hatrískorébetartozik ar,tdrw, hanem a

Mangiín Kft-hez, az ugyvezetőhoz kell lektildeni allásfoglalás végett.

helyi

rdf€
W
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Kérdés.hozzríszolrís :

',

:,'"

"'

s**::*foglalkoznir:l tij'qry:lTnn'""|ral#:::f
a lú ügyvez

érinta

jelrtttfrldÍiry. Egyetért a levél megkuldésével

A Képviselötesület egyhangulag polgármester javaslatát alevél megldldésére
vonatkozóan - egyetért.

Több tÍrwnem volg

a polgrírmester az ulést t9.3o órakor berekesztette.

w*k**
pbl'giírmester

k"i#[*"ú^ jegyző

:.lr

t!:1.!.,i i1j

