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Szán: 16-11/1997.

JEGYZőKöttyv

Készült: Urkut Község önkormányzati Képvise1őestületének 1997.'augusztus
6.-án /szerdán/ 17.oo órai kezdetteJ- megtartott rendes ülésé-
rő1.

Az ü].és heIye: Községháza - tanácskozó terem.

Jelen varrrrak: Pfaff Zso1t polgármester'
Brenn János,
Freund Antal,- 
Gerecs Míhá!-y,
Gubícza Nándór'
Klein ZoLtánné,
ticsauer Nándorné'
Ten}oré Lipp Éva képviselők.

Távo1maradását beJelentette: Dr. Dóczy lríariann és Rieger ribof kép-
viseIő.

Tarrácskozáís Joggal részt vesz: Rostási lr{ária jegrző

Pfaff.Zsolt polgánnester köszöntötte a TestüIeti ü].ésen meg;elen-
teket. Megállapitotta, hogr az ülés határozatképes, mert a testiilet 10
tagábóI 8 fő 3el-en van.

Ezt követően megnyította az üIést és ismertette a testtiletí ülés
napirend3ét, neIyet a Testii1et egrhangula'g elfogadott.

NAPIREND: 1./ Urkut Község önkormányzata L997. évi költségvetésének
rnódositása, és 1997. I. félévi köItségvetésének végre-
ha3tása.

EIőadó; Pfaff Zsolt polgánrrester

" :*ff**;;r:y*#l-*Í3,"'
: }:ili iil:fY:"::*::.:ére}em
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NAPIREND rÁncYer'Ásl ulőrt:

a./ Jelentés a le:árt határide3ü testületi határozatok végreha3tásáról.

Előadó; Polgármester

Polgármester: A le3árt határide3ü testüIeti határozatok végreha3tásáról
az alábbí szóbeli előter3esztést tette:

34/a/Lsgz. /vr.n./ titxt. sz. határozat: A szakfeladati besoroIási rend

35/L9g7. /vÍ.n./ ol<Kt- sz. t'e!grgza!:. A gép;ármü diagnosztikai ké-
szülékrő]- sz61ő adás_vételí szerződést Gubicza Nándor vevő aláirta
a testtiIeti döntésnek megfeIelően.

36/1997. /VI.3o-/ ökxt- sz. tratárózat: A nagrvázsonyi tó részlet adás-
véte]-i szerződésének megktjtése folyanatban van.

37/L99?. /vÍI.g./ öt<xt. sz. határozatz A Környezetvédelmi AIap keze-
leIően, a páIyázat el lett

küldve.

38/1997. vII;/ ökKt. sz. határozat: 
^ 

33/L997. /vr.re./ ötxt. sz. ha-
tározat visszavonásáról érdekelt értesitve Iett.

3g/Lggz. /vtt.g./ ijt<xt. sz. határozatz A nagrcázsonyi faház értékesítésé-
ense László ügrvéd részére a hivatal

negkü1dte

Kérdés, tlozzászóLás: Nem hangzott eI.

A Képvíse]-őtesti.i1et a Jelentést eg1rhangulag el-fogadta.

NAPIREND rÁncYAtÁsa:

%'g:::..n:ffit:T: lSil;'1i'*:F:il:::ff".
végreha3tása _ rendeIettervezet.

E1őadó: Pfaff Zsolt polgármester

/Irásos eJ-őterJesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés' hozzászólás:

Rostási tÍáiia :esrző: Az irásos előter3esztést követően deriilt ki,
hogy nem szerepel a Vakond Szo1g kft-tőI köIcsönbe kapott 1 mi]_lió Ft.
visszafizetése. A köIcsönszerződés egyértelmüen rendelkezik a vissza-
fizetésrőI. JogÍlag a kft-nek igara' varr, biróság eIőtt is érvényesi-
teni tud3a Í.gazát. Mive1 semmi más forrása az önkormányzatnak níncs,
3avasol-3a az A3kai tinkormányzabrak a' szeméttelep rekonstrr:kcióra
tervezett 3.2oo e/tr't-ot csökkenteni, és u3abb haladékot kérni a
Városí önkormányzattól a tel;esitésre. Ugyanis a köIcsönkapott I millió
Ft-nak 3anuár 15-tő1 magas kamatai is varrnak, ami eg3rre nő.
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Pfaff ZsoLt polgármester: Eryetért az eIhangzott módositó 3avasla.ttaI,
de szükségesnek tart3a e téma bővebb magrarázatát is.
Mint minden képviseIő tud3a, Bugyik ur sok mindent igért, többek
között azt, hory megvásárol3a a l,Íüve]-ődési házat. E szándékának ki-
fe3ezésére 1 milIió Ft-ot fizetett, ami szóban ugr harrgzot el,hory
ez előleg' vagJris foglaló a kulturházra, és .további 2.8oo.- Ft-ot
pedíg a szerződés':' aláirását követő 3o napon beIüI fizet, mely nem
került kifizetésre,'íI1. nem te13esü1t a többi igéretteI együtt.
A szerződés megkötésekor még abszolut bizaImi viszony voIt a Vakond
Szo1g. Kf-vel szemben, és ez a kölcsönszerződés egr formai dolognak
tiiJxt' az összegre viszont az akkori pénzügyi helyzetben nagy szüksége
volt az iinkormányzatnak.
Korábbi testü]-eti ülésen már be3elentette , hogr a Vakond Szolg. kft
Fizetési meghagyással élt, melyet ő a biróság eIőtt megtámadott, iry
az perré atakuI át. A tárryaIás szeptember hónapban lesz.
Javasol3a az 1 miJ-líó Ft. beépítését a költségvetési rendeletbe,,
de kifizetésre csak a birósági döntést követően kerül;ön sor.
Ezzel kapcsolatban tá3ékoztat3a rnég a testiiletet, hory a Vakond Szo1g.
kft az Áttami Számvevőszék felé 3e1zésse1 é1t._
A" Áéi i"-"i'""ata, hogr a köIcsönszerződés szerint a kft-nek"tél-
3es mértékben igaza v'aÍl' a kölcsönt vissza kell fizetni, egyuttal
megállapitotta azt is, hogr a kö]-csön felvéteIről nem szüIetett tes-
tületí döntés, valamint a kulturház ef'adásra került és még most is
szerepel ra3t az I miIlió Ft. 3elzálog Jog.

Gerecs MiháIy: Ha a szerződésben ugr lett meghatározva, hogy vissza
kell fizetrri, és másról nem volt, ury bíztos hory a Bug5rik cégnek
Iesz ígaza. Az igérgetéseket, amik elhangzottak testületí ülésen,
míndeglik képviselő tud3a, ezt akár bíróság e1őtt is elmond;ák.

Lícsauer Nándorné: Az Ász mit vizsgáIhat , mit áIapithai"meg, és níért
nem szüIetett testiileti döntés.

Pfaff Zsolt: az 'esz az üggrel kapcsolaiban' mínden dokumentumot
vidFíha*s 3ogi érte]-ámuen véve hiba, hory testületi döntés nem szüIe-tett, és 3e1zá1og 3oggal terhelten lett értékesitve az épület, í11. a
Miivelődésí Ház.
A testiileti döntés azért maradhatott el, mert ery olyan döntés már
sziiIetett, ameIy a eladásra'vonatkozott, és nindvégig foglalóról
volt szó és nem kölcsönrőI.

Brenn János: A lényeg, hory BugyJt< u. az önkormányzatot rendesen
Es foíva'atosarr ''átvágta'l. FéIí, hogy a 3avasIat alap3án, az a3kai
önkormányzat megtilt3a a szemétlerakást, ha nem tud3uk kifízetni
a vállalt összeget.

A KépvíseJ-őtestiilet az 1 nillió Ft. kölcsönvísszafizetést - a birósági
döntésnek megfelelően - eryhangulag eIfogadta, a Jeg|,ző az ezzeJ-
kapcsolatos 3avítást az előter3esztésben elvégezte.

Brenn János: Az Í. féIévés tel3esítésseI kapcsolatban az a kérdése, hogr
az óvódá6an 'iért lépték tul ennyire a heLyettesitésí keretet, niért
keIlett ílyen sokszor hel-yettesitení.

Rostási l.táría: Kön5rvelési híba történt' meI3mek korrigálása folyamatbarr
varr' ugranis a pótIékokban alig van fe1haszrráIás.
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Klein Zo]-tánrré: Az ídőarányos teJ-3esitést ha nézi, főleg az árandi;nál,
ffitor gázola; foglasztásánáI, már rnost felhasznáJ-ást nyert
ery-két szakfeladaton Az egész évr'e tervezett összeg. uiből Lesz az megnöveIve,
ha níncs annyi tartaléka az önkormányzaürak?

Pfaff Zsolt: Több olyarr tervezett összeg vaÍt, amí nem va]-ósuIt meg és abbóL
kell ma;d pótolni. A traktor gázol.a7 fog5rasztásához lett könyvelve a tarrács-
terem fütési kiiltsége is. otr pedig eIég ryakran lett fiitve - oIa;kályhákkal -,mert a nyugdi3asklub foglalkozásaj- is itt lettek megtartva.
K1ein ZoJ:tárrrÉ: Akkor j:gazábőL a Nyugdi3as Klubot már nem ís kellene kiilön
ffiocffisba részesiteni.
A Képviselőtestület eryharrguIag - 8 szavazattal.,- ellenszavazat néIküL _ az
alábbi rendeIetet hozta:

9/L997. /vttt.6./ ökKt. sz. rendelet
Urkut Község (inkormányzat L997. évi köttségvetésé-
nek nódositása és az 1997. I. féIévi köItségvetésé-

' nek végreha3tása.

/A rendelet szó szerintÍ szövege a 3egrzőkön5rv
nellékletét képezí./

2. napiendi pont: Veryes üryek.
a./ Szocj.áIis otthoni beutalás.

Előadó: Jegrző
/rrásos előter3esztést a képvíseIők előre megt<apták./

reraés' ttozzászólá* Nem hangzott el.
A Képvíselőtestület eryhanguIag - 8 szavazattal,- ellenszavazat néIküI -az alábbí határozatot hozta:

4o/L997. /vttt.6/ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormány zatának Képviselőtestiilete
BIRó VENDEL /sz.Urkut, 1941. nárcius 2. art.: Dégi
ILona/ Urkut, Temető u. 3. sz. alatti Iakost ldős-
koruak otthonába beutalta.
Az Időskoruak otthonába történő beutalás határozatlan
időre szóI.
Felhív;a neezett figrelmét, hogr

- az ell.átás kezdetének legkorábbi időpontjárőL az
intézmény vezető3e értesiti,

- a férőhelyet, az értesités kézhezvétel.étőI szárnitott
8 napon be1üI eI kell fogIalni,ellenkező esetben
az eI nem foglalt férőhelyre más szeméI_yt utalnak be,

- az Időskoruak otthonába vigre magával szeméJ-yí iga-
zolványát' születésí anyakönyvi kivonatát.

A fizetendő szeméIyi térités di3at az i:ntéztttény ve-
zető3e állapit3a meg, meIyet havonta, az elhelyező
intézmény szabályai szerint keIL megfízetní.
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. "' ' u

A határozat felüIvízsgálatát - 3ogszabálysértésre
vaIó hívatkozással - a határozat kézhezvételétől
követő 3o napon belüL lehet kérni az Veszprémi Városi
BiróságtóI,me1y keresetlevél Urkut Község tinkorrnány-
zat Po1gármeseri Hivatalánál is benyu3tható.
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Indoko1ás

Bíró Vendel Urküt,Temető u. 3. sz. alatti lakos
Időskoruk otthonába kérte beutalását'

nivel egészségí áIlapota míafr állarrdó gondozásra és
felügreIetre szoruI, e5redü1á11ó, iry betegsége
míatt önmagát eIlátní nem tud3a
A kérelnező áLtal fizetendő téritési di3 mértékét'
az elhelyező íntézet állapit3a meg.

Urkut Község ütormányzat KépviselőtestüIete'határo-
zatát az t-993. évi III. tv. 67, 68, és 93- $

/z/ vet<, 114. S. /2/ bek. a./ pont, valamint a
2911993. /ÍÍ.L7./ Korm. s;z. r. 2. $. /z/ aet<. as
a 16. $. alaplán hozta meg-

Felelős:3egrző
határidő: foIyamatos

b./ Helyiségbérlet iránti kérelem

Előadó: Po1gárnester

Pol-gármester: Czékus István kéreIemmel fordult az (jnkormányzathoz, hog
a "1las'házban', lévő eg1ik i.ires helyiséget, kondi terem cé13ára bérbe
szeretné venní. A termet ra3ta kívül '4.-- 5 fő fiatal haszrráIná. Ha
cé13át betölti, ugy a következő év e1e3étő1 kíbővitett 1étszánma]-
foglalkoznának. Éppen ezért szeretrrék, ha december 31.-ig térítés men-
tesen haszrrálha{nák.

Kérdés hozzászőLás:

Tenkné típp Éva: A belépésért, a szerek hasznáIatáért kell-e fizetni.

Pfaff Zsolt:
használhat3ák

Eryenlőre nem keII fizetni, és addig mig térités nentesen
a heIyiséget nem is akarnak szedni belépő di;at.

Brenn János: A kezdési időre 3avasol;a a térités nélküli helyiség
kiada;ffie 1998. 3arruár 1.-tő1 vissza kell térni a'z ügrre-

A Képvise1őtesti.i1et egrharrgulag - 8 szavazattal,- ellenszavazat néI_
kül az alábbi határozatot hozta:

al/Lg9z. /vtrt.a./ old<t. sz. natározat

Urkut Község önkormányzati Képvise1őtestülete
az Ürkut, Csokonai u. 1. sz. alatt taláIható
önkormányzati tulad3onbarr l-évő üres heIyí_
ségek közül, a L2x4 m alapterülettit Czékus
Istvárr Urkut, Má3us 1 tér L2. sz. alatti Iakos
és társai részére 1997. augusztus 1o.-tő1
1997. december 31.-íg bezáróla'g, térités né!(Ú |

hasanálatba ad3a, a bérIetí di3at 1998. 3anuár
1-tő1 fog3a megállapitani az 1997. évÍ utoIsó
testi.il-eti Ülésen;

Fe1elős: poIgármester
határídő:I-gg7. december 31.
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c./ Helyi támogatás írántí kéreIem.
Előadó: Polgánnester

p|a,rÍ zsott polgármester tá3ékoztat3a a KépvÍse1őtestüIetet, hogr if3.Pichler Ferenc és ne;e Jáger I1díkó Urkut, Petőfi u. 23. sz. alattí 1akosok,
J-akásépitési''támogatást igényelnek.A feltétek megvannak, JavasolJa' , az
eddígíeknek megfeleIően a 12o.ooo.- Ft. kamatmentes köLcsön rnegadását.

Kérdés hozzészőLás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egy'hangulag - 8 szavazatta1,- el1enszavaza né1küI - az
aIábbí határozatot hozta:

42/L997. /VÍÍI.6./ öl<Kt. sz. határozat

Urkut Község önkormány zatának Képvise1őtestiilete
Pich1er Ferenc és ne;e Urkut, Petőfi u. 23. sz.
alatti lakosok részére 12o.ooo.- Ft. azaz EGy_
százhuszezer forínt kamat és költségmentes
Vísszafízetendő tánogatás folyósitását engedéIyezí
az urkuti 249/8 hrsz-u ingatlanon családi ház épí_
tése cé13ábó1.
A Kérelmezők a helyi tárnogatást L2 év aIatt, eryenlő
részletekben tartozrrak megfizetrri.
A részletes feltéte1eket a kiilön MegáI1apodás tar-
taamazza, amelyet a 3egyző készít el.
Felelős: jegrző
Határidő: augusztus 3o.

d./ Urkut .Napok szervezése

Előadó: PoIgármester

Pfaff ?soIt polgármester: A korábbi éveknek megfelelőeÍr az Urkut Napok 1997.
augusztus 16- és L7--én keri.ilnek megszervezésre. A szervezésé rnár folyik.
Segítségére van Pichler Zsolt a Rock Pub üzemeltető3e, ugranís a rendez-vények a volt Müvelődésí ház terüIetén lesznek. nIsá nap-áélután;án kultur-
müsor, este pedíg szabadtéri báI. Másnap vasárnap Ihos József 1 órás
müsora Ienne, mely 32.ooo.- Ft., valamint az A3ka- Padra'gkut táncegrütes,
me1Jmek szállításí költség kb. 8.ooo.- Ft. Javasol3a " ao.ooo.- Ft.e1küIönitését gazdasági tartaIék terhére, e célra.

ticsauer Nándorné: Az elmult évek tapasztalatai alap3án az a véLeménye,
ffi ery napra kel].ene sürítení, miveI a 2. napi programokon
már a1ig varr valami érdeklődés.

q9recs--iliháry:a Vasárnap délután a labdarugó csapa vidéken szerepel,ahova
sok szurkoló elkÍSérí őket.
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Pfaff Zsolt: A vasárnap déIutárrí nüsorbarr bízík, hogr vonzarrÍ fog]a a
rrtffiit.
A KépvíseLőtestii1et eryharrgulqg - 8 sz.avazatta1,- ellenszavazat nélkiil - az
alább1 határozatot hozta:

' 4s/tssz. /uIIT.6./ ötxt. sz. határozat

Urkut Község tirrkormárr5rzatának Képvísel6testülete
a gazdálkodásí tarta].ék terhére 4o.ooo.- Ft-ot

. elkiilönít az Urkut l{apok szervezésére.

Fe1elős: polgármester
Határidő: azonrral.

Több tárry nem volt, a poIgárnester az iiJ.éstlg.oo órakor berekesztette.

knft.

Qo"{.\r-'ü_ *
Rostásí l,tária

jegrző


