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Készü]-t: Urkut Község önkormányzati KépvíselőtestüIetének 1998' március
3o.-án /tlétfőn/ du. 17.oo óraí kedzettel megtartott rendes

. iiléséről.

Jelen vannak: Pfaff Zso1t polgármester

Dr. Dóczy Maríarrn,
Gerecs MiháIy'
Klein Zol-tánné,
Licsauer Nándorné,
Rieger Tibor,
Tenkné tipp Éva képvisel_ők'

Távolmaradását beJeletnette: Freund Anta1 és Gubicza Nándór képviselő;

Tanácskozási Joggal részt vesz: r':$l":Í;i""#fl:Íl ,"ta"' Nándor ígazgat6,
és Cziráky Sándorné Í:gazgatőtelyettes'

Az üIés hel-ye: Községháza - tanácskozó terem'

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte a meg3elenteket. Itíegállapitotta' hogr
az üIés határozatképes, mert a TestüIet 1o tag3ából 8'fő 3e1en van.

Ezt követően ismertette az Ülés napirend3ét, meIyet a képvÍSelők egy-
hangulag elfogadtak

NAPrREND: L./ Á'rHauser LaJos't Általános Iskola pedagpgia progr€rmJa'

Előadó: Polgármester

2./ Az 1997. évi költségvetés módositása'

Előadó: Polgármester

3./ 
^z 

1998. évi költségvetés módositása.

E]-őadó: Polgármester

4./ e gáz k?lzmijfe3lesztéssel kapcsoIatos, területi kiegrenlí-
tési pályázatlrcz szükséges döntések'

Előadó: Polgármester

5./ ,Iegreslüryek.

a./SzavazatszámLálóBizottságitagokmegválasztása.

Előadó: Jegrző
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NAPTREND TARGYALASA EI.OTT:

a./ Jelentés a 1e3árt határide3ü testiiletí határozatok végreha;tásáról.

Előadó: Polgármester

Po1gármester: A 1e3árt határide3ii testüIetí határozatok végreha3tásárl az alábbi
szóbeli eIőter;esztést tette:

1/L998. /TI.9./ öxrt. sz. határo!-zatz A bérletÍ diJak eme1ésérőI az érintettek

3,/1998. /tt.s;/ öxrt. sz. határozat:. Az épitési teIek értékesitéséről szóló
örvényes képviselői aláirták, a vétel-

ár kiegrenlítésre került, a szerződés tuIa3don3ogí be3eg5rzés cé13ábó1 az
A3kaí VárosÍ FöIdhivatalhoz elküldést nyert.

4/Lgg8. /TI.g./ ol<Kt. sz. határozatz If3. Rieger Tíbor és ne3e Urkut,Rá-
kőczí u. 3o.. saz. aIatti épitkezők részére a 2oo.ooo.- Ft. kamat és köLtség-
mentes visszafizetendő tánogatás - szerződés aláirását követően - kifi-
zetésre kerüIt.

s/rgs8. /II.9./ A Be1fegor Bt]':a 3 havi -március,
áÉrilís,má3us - heIyiségbérleti di3 elengedéséről szóló határozat kívo-
natát megkapta.

6-7/Lgg8. /ÍI.g./ akKt. sz. határozat2 A polgármester az alapilIetményét,
az aIpolgármester a tiszteletdi3át a döntésnek megfeIelően kap3a.

g/Lggl. /II.23./ ol'<Kt. sz. határozatl A je1záIog3og át3egyeztetéséről
szóló testületí döntést az oTP Rt fel-é megküIdtük, válasz még nem ér-
kezett.

s/L998. /T.T.23./ ol<Kt. sz. n*,ározatz A Belfegor BT a bérleti 3ogviszony
meghosszabbitásáról szóló döntést tudomásul vet#e, szerződés módositása
folyamatban van.

1ol19g8. /Il.eg./ öt<xt. sz. natározat: A kábeltv bekötési di3áró1 a
Hivatal értesitette.

11/1ggg. /tt.zg./ öt<xt. sz. tratározat: Czékus rstván és táresai a
kérelmüknek helytadó határozatot megkapták.

Lz/Lgg}. /ITI.gi/ ol<Kt. sz. határozatz A gararrciavál1ásÉóI szóló dön-
tést a Bakonygáz Kft részére megküldtük.

]-3/1gg8. /ttt.9./ tjt<xt. sz. natározat: Kovács Csaba és ne3e Urkut, Sport
u. 7. sz. alatti Iakosok a vísszatérítésendő - kamat és köItségmen*és -
támogatásról szóIó szerződést aIáirták, 'az összeg kifízetése folyamatban
van.

14:-15l199a. /II.T.9;/ ötxt. sz. határozat: Horváth Krisztián és éIettársa
ásvásárIásí támogatásra, val-a-

mint a bankkölcsön mérséklésére írányuló kérelmének elutasitó döntését
negkapták.

Kérdés, }lozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képvise1őtestület a Jelentést gyehngulag eIfogadta.
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ltaprnnro rÁRcynr,Ása :

1.'napirend: A 'rHauser La3osll Általános rskoLa pedagógiai program3a.
Előadó: Polgármester

/rrásos előter3esztést a képviselők eIőre megkapták./
Pfaff Zso1t po1gé-r!res!9r,' Az írásos előter3esztésben 3eJ.ezte a Hivatal, hogyaz ískola áttal erÉeéEEeTt anyag olyarr 

""gi té":edeJ.mü, hogl a képviselőkrészére elküIdenÍ azt képter"''ság- ez anyae a Polgármesteri-it*Jatál'barr neg-tekinthető voIt,- a-képvíselők ery része élt ís ezze]r.
:ffÍ::"-*Í::.Hl:*'*azgatő, a7 eLőzete"'"eb"."é'és a'ap3án, a prograrnot

Takács Nándor:-- Programot ismerteti - mely a 3eglzőkönyv me1léEletét képezi.
Pfaff Zsolt: A szakértő-véleményét nrásolatban a !éoviselők megkapták, igy atestÜlet az_abban foglaltakat tá''es;il;'* J'rogaotrat3a.A testület véIeménye szerj'nt inkább " perr=ugii-iin"n""irázásná1 Iát gon-dot' Nem szeretné, ha a KépvisJőtestüi.;;a; Jtrogaana ezt aprogramot,de a következő Testületnet'rinans;i;;;; öJ"Ja". lennének ez miatt.
Klein Zoltánné:

az összeg, ami erre
Neki ís ez az

kel1.
aggálya, ha szakmai szempontból eI is fogad3a,mL az

Takács Nándor: Ha a lo osztályos tanitás be Ís indul,_ a személyi és a tárgyiFfiEEEI naey része uiztosiiv" .r*. Ahogy a progrÉrmban is irta, talán akésőbbiek folvamá1-éry pedagág"" 
"="tasszísztensre lerrne még sziikség.Gyakor1atilag az. idei ká1tsádeie'u"r, zoo e/rt. van bíztositva kisértékütárgli ezsközök beszerzése".l 

""_az összeg az irrén elég 1esz, a későbbiekben,ha ez az összeg az inflácíós rátával eryuTt_e*"ix"ait, ury pluss z anyagíterhet a pedagógiai progr"' u..r"""tése nem fog eredményezni.
A Képviselőtestiilet eg5rharrgulag 8 szavazattal,- elIen szavazatnéIkülaz alábbí határozatot hoztá:. '- 94r9llö''eLv.rza'v l)e

Urkut Község önkormányzati KépviselőtestüIetea '|Hauser La3os't Általános rskoIa PedagógiaiProgram3át, mint fenntartó e1fogad3a.

Fele1ős: polgármester
Határidő: folyamatos

2' napirend: Urkut Község (inkorrnány zata L997. évi költségvetésének módosítása_ rendelettervezet _. -- ---r-

Előadó: Polgármester

/rrásos előter3esztést a képviselők előre megkapták./

Akö1tségvetésnagyobbrésztazáI1amitánogatások

Kérdés hozzászíLás: Nem hangzott eI.
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A Képviselőtestület eg1hanguIag - 8 szavazattal, - eIlenszavazat néIküI -
az a1ábbi belrdeleté#-L hozta:

2,/1gga. ,/ttt.so.r/ öt<t<t. sz. rendeIet-

Urkut Község tinkormányzatí Képvíselőtestülete- 1997. éví költségvetésének módosítása.

/A rendelet szószerinti eeöirépér a, ;eryzőkönyv
me]-lékIetét képezi. /

3.. napirend: Urkut Község önkormányzata 1998. éví költségvetésének nódositása.
- rendel-ettervezet -.
nlőadó: Polgármeter

/Irásos előter;esztést a képvÍselők előre megkapták./

Pfaff Zsolt Polgár'mes*er: Az 1998. évi költségvetés módositására azért kerüIt
már most sor, mert a szeméttelep rekonstnukció3á:''nég folyamatban van' és az
önkormányzat kijteIezettségválIalása míatt 3.ooo e/rt-ot A3kának fízetrri
keIl. Reménykedtiink auuan, hory különböző pályázatokbóIla hátralévő összeget
fedezni tehet, és ezért nem terveztijk az eredeti köItségvetésbe. Itíost
viszont már tiszázódott, hogy pályázatokra már nem számithatunk.

Rieger Tibor: Nehéz lebz a Belfegort 6mi11íó forintért értékesiteni.
De ury látszik níncs rnás váIasztása a Testi.iletrrek.

Brenn János: Remél3ük, hogr az íparüzési adó is tel3esül.

A Képvise1testüIet eryharrgulag - 8 szavazattal,- ellenszavazat nélküI - az
alábbi reüdeletet- hozta:

3/1998. /rrr.so./ ömt. renpg!g!*_-

Urkut Község tinkormányzatí Képviselőtestiilete
1998. évi köItségvetésének módositása.

/A rendelet szó szerinti szövege a 3egyzőönyv
mellékletét képezj-./

4. napirend: A gáz köanrüfe;lesztéssel kapcsolatos, területi kíeryenIitésti
páIyázathoz szükséges döntések.

Előadó: Polgármester

Pfaff Zsolt polgármester: Szóbeli előter3esztésében , mond;a el, hog5r
a községi gázfe3lesztéssel kapcsolatos előkészítéső munkák folyamatban
vannak. A tervezés már ma3dnem tel3esen kész.
tehetőség van arra' hory az elnaradott települések, mínt pl. Ganna
a Meryeí TerüIetfe3lesztési Tarrác*roz benyu3thassa páIyázatát a terü-
leti kieg5renlitéstisizoLgáLó fe3lesztési célu támogatásra. Ganna váIIaIta
a gesztori feldatokat, iIl az ő neve alatt fog;a nég 4 község ezt a tá-
mogatási formát megigényeIni. Kéri, a határozati 3avaslatokat- fentiek
alap3án elfogadni szivesked3en.

Kérdés. hozzászóLász

Brenn János: Ha ezzet- a gázfe3lesztéshez pénzt kapunk, ugy a 3avasIatokat
efogadJa.
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Bíegpl Tíbor: A határozati 3avaslatok elfogadását maximáIísan támogat3a

A Képvíse1őtestülete eryharrgutag _ 8 szavazattal,- el]-enszavazat nélküL - az
alábbí határozatokat hozta:

. 18/1998. /II{.3o./ tikxt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzatí Képvise1őtestiilete
eryetért a település ftiJ-dgázellátását megoldó
beruházássaI.
A beruházáshoz 519.oo0:r'Ft. sa3át forrást,

. valamínt a lakosságtőL gázközmü fe3lesztési
hozzájárulásként átvett 6.985.000.- Ft. összesen
7.5o4.ooo.- Ft.-ot biztosít 1998. évben.

FeIeLős: poIgárnester
Határidő: azonnal

19/1998. /IIr..3o./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község tinkormányzati Képvíselőtestülete
eg;etért azzal, hogy a település gázel.1átásának aleg
rnegvalósitására Ganna, Döbrönte, Farkasryepü'
Bakony3ákó' Urkut községek a terüIeti kiegyen-
lÍtést szolgáló fe3lsztési céIu támogatás eI-
nyerésére közös pályázatot nyu3tanak be a Veszprém
l,ÍegreÍ TerüLetfe3lesztési Tanácshoz.
A Képvíselőtestület felhatalmazza Ganna község
önkormányzatát a pályázat ben1ru3tására és a gesz-
tori feladatok e1látására.
Felhatalmazza. a. polgármetert, hogr a gesztori
megáIlapodást az éríntett pól-gármesterekkel
aláir3a.

Fe1elős: polgármester
Határidő: azonnal

5. napirend:

a. / szavazatszáraláló Bizottsági tagok megváIasztása.

Előadó: Jegrző

/Irásos előter3esztést a képvise]-ők előte megkapták./

Kérdés hozzászőLás: Nem harrgzott el.

- e11enszavazatné]-kü]- -A Képviselőtestiilet
alábbí határozatot

eryhangulag - I szavazattal,
hozta:
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' 2ol1998. /TÍÍ.n./ ötxt. sz. határozat

' az L99?. évi c. tv. zá. s. jr.l' iáí._alap;án
az 1998. évÍ országgrülésí képvíselők választására
a SzavazatszánLáLó Bizottságokba az aLábbi

' tqgokat választ3a:

1. sz. szavazókörbe
Pich1er József /séke u. 5./
sáthL Erzsébet /seke u. 31./
Vértes Miklósné /Csokonai u. 7./

póttagok: Tróbert ottó ,/Petőfi u. 3./
: - Ber3ák János /Kilencház u. 9./

2. sz. szavazókörbe

Hartmann Ferenc /Sport u. LL.//
Tenk Gyula /Ir{ester u. 34./
Imrí Zoltán /Rákőczj- u. 49.'/

.póttagok: Gubicza Jánosné Árlester u. 6./
Ríeger Emilné /Mester u. 3./

Felé*ős: jegtző
Határídő: folyamatos

b./ Pfaff Zsolt polgármester: KészüIve 72 g7g7ágw1iIésiképvíselő váIasztásra,
több párt érdeklődött már, hory Urkut községben hol lehet választásí
ryülést tartarri. A2::" örrkormányzat tuIa-tdonábarr cÉirk a tóinacsarnok

e van, mely ílyen céIra haszrrálható'. Kérdése' hory té.ritépmentesen vag1r
íérítéskötelesen ad3a-e kí az iinkoimányzat.

Kérdés, hozZászólás:

Brenn János: A Iényeg, hory egrenlő feltételekkel kap3a meg mínden párt,
il]-etve 3e1ö1t, és uryarrolyarr bérleti di3ért, amely 3e1en1eg is érvényes.

A Képvíselőtstiilet Breryr János véleményével egrharrguIag eryetértenek.

Több tárry nem vol-t, a poIgármester az ülést 19.15 órakor berekesztette.

kmft.

qLkk"tvr
/t9{garmester

(t-i* t- --Rostásí Máría
jegrző


