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Községi önkormányzat KépviselőtestüIete
8409' Urkűt, Rákóczi u. 45. Tel.: 3.

Szám: 18-2011995.

JEGYZőKöNYV

KészüIt: Urkűt Község önkormányzata Képvise1őtestületének 1995. november 3o-án
megtartott zárt üIésérőI.

Az ülés heIye: Kózségháza * Tarrácskozó terem.

Jelen vannak: Pfaff Zso1t pogármester,

Brenn János,
Dr. Dóczy Marianrra,

Freud Antal,
Gerecs üiháIy'
Gubicza Nándor'

Klein ZoLtáruté,

Licsauer Nándornén

Rieger Tibor,
Tenkné Lipp Éva képviselők.

Tarrácskozási 3oggaI részt vett:

Vértes tt{íklós 3egyzci

Meghivott: Vegyes ügyek e. pont: Takács Nándor Hauser La;os ÁltaIános Iskola
Igazgató;a

Vegyes tigyek

d./ Időskorűak otthtibába történő elhelyezések

Pfaff Zsolt: A képviselők megkapták a kérelmeket. Javasol3a, hory a testüIet a ké-
reImezők helyzetére tekintettel hozza meg a beutaló határozatokat.

A Képviselőtestület a ;avaslattal egyetértve, 10 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélküI, egrhangúlag meghozta a követsező határozatokat:

99/1995. /xr.so./ tikKt. számű határozat:

Urkút Község önkormányzatának Képvise1őtestülete'
Molnár Istvánné sz: Széplábi Borbála /urtút,193o.11.o3.
an: He11ebrarrd Máría/ 8409, Urkűt, Petőfi u. 8. sz.
alatti lakost, Időskorűak otthonába beutal3a.
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Az Időskorúak otthonába történő beutaIás határozatlan időre
szóI.

Felhiv3a nevezett figyelmét, hogy

- Ái eIlátás kezdetének legkorábbi időpont;áról, az íntéz-
mény vezető3e értesit*,

- a férőhelyet, az értesités kézhezvételétől számított 8 na_

pon beIüI el kell foglalni, élIenkező esetben az eI nem

foglalt férőhelyre más szeméIyt utalnak be,
_ az Időskorúak otthonába vigye magávaI szeméIyi i.gazol-vá_

nyát, szüIetési- és házassági anyakönyvi kivonatát.

A fizetendő szeméIyi téritési di;at az elhelyező intézmény

áIlapit;a meg, melyet havonta, az glhelyező intézmény sza-
báIyai szerint kell megfizetni.

E határozat elIen fellebbezésnek nincs helye.

E határozat fe1üIvizsgáIatát - 3ogszabáIysértésre vaIó hi-
vatkozással - a határozat kézhezvételét követő 30 napon be-
1ü1 lehet kérni a Veszprém Városi BiróságtőI, mely kereset-
levél Urkút Község önkormányzat Po1gármesteri Hivatalánál is
benyű3tható.

rNDoKoLÁS

Molnár Istvárrrré Urkűt, Petőfí u. 8. sz. alatti Iakos Idős-
korűak otthonába történő beutalását kérte, mivel egészségi
áIlapota miatt álIandó gondozásra és feIügyeletre szorul,
egyedüI{l1ó' igy betegsége miatt örunagát ellátai nem tud3a.
A kérelmező áltaL fizetendő térítési di3 mértékét, az elhe-
Lyező intézet á11apit3a meg.

Urkút Község önkormányzat Képvise}őtegtüIgte, határozatát
a szociális igazgatásról éó a szociális elIátásokról szóIó
1993. évi III. törvény 67. s., 68. s., 93. $., /t/ uet. 114.

szakasz /z/ aet<. a./ pont és a 115. s. /2/ bekezdés, vala*
mint a 29/L993. /rt.tz./ Korrn. r.2. s. /2/ bek. és a 16. $.
és az 1991. évi XXVI. tv. 17. s. alap;án hozta.

Felelős: Vértes Mik1ós jegrző

Határidő: Folyamatos
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1oo/1995. /xl.so./ ötxt. szám(t határoaat

Urkút Község önkormány zatának Képvise1őtestüIete,
Gelencsér Jti1ianna /vrkitt, 1952.03.26., art: Freind
ttíagdolna/ 8409, Urkűt, Csokonai u- 8. sz. aIatti
lakost, Időskorúak otthonába beutal3a.

Az Időskorűak otthonába történő beutalás határozatIan
időre szól.

Felhiv3a nevezett figyelmét, hogy

_ Az eIl'átás kezdetének Iegkorábbi időpont3áról, az i:n_

tézmény vezető;e értesití,
- á férőhelyet, az értesités kézhezvéte1étőI számitott

8 napon beIüI el kell foglalni, elIenkező esetben az
eI nem foglalt férőhelyre más személyt utaInak be,

- az Időskorúak otthonába vigye magávaJ. személyi igazol-
ványát, szüIetési_ és házassági anyaköiryvi kívonatát.

A fízetendő szeméIyi téritési di;at az eIheIyező i.ntéz_
mény á11apít3a meg, melyet havonta, az elhelyező i:ntéz-
mény szabáIyái szerint keII negfizetni.

E határozat e1len fellebbezésnek nincs helye.

E határozat felülvizsgáIatát,_ ;ogszabálysértésre való
hivatkozássaI - a határozat kézbezvételét követő 30 na-
pon belül lehet kérni a Veszprém Városi Biróságtól, mely

keresetIevél Urkűt Község önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalánáI is benyú3tható.

INDoKoLÁs

Gelencsér Julianrra Urkút' Csokonai u. 8. sz. alatti la_
kos ldőskorr1ak otthonába történő beutaIását kérte, mivel
egészségi áI1apota niatt áI1andó gondozásra és feIügye_
Ietre szorul, eg5redü1á11ó' igr betegsége miatt önmagát

eltátni nem tud;a.
A kérelmező áLtaL fizetendő téritési dí3 mértékét, az eI-
helyező intézet á11apit3a meg.

Urkút Község önkormányzat Képviselőtsti.i1ete, határozatát
a szociáIis igazgatásróI és a szociáIis eIIátásokról szóIó
1993. évi rII. törvény 67. s., 68. s., 93. $., /t/ veu.
I14. szakasz /2/ bek. a. / pont és a 115. S. /2/ bekezdés,
valamint a 29/L993. /tt.L7./ Korm. r. 2. s. /2/ bek. és a
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16. $.és az 1991. évi XXVI. tv. 17. s. a1apJán hozta.

Felelős: Vértes Miklós jegyző

Határidő: Folyamatos

101/1995. lxt.n./ ötxt. számű határozat

Urkút Község önkormányzatának Képvise1őtestülete, Szalay

János /Yeszprém, 1957. 06.06. ' €!n: . Ho1czbauer lt{agdo1na/

8409, Urkűt, Csokonai u. 8. sz. al-attí lakost, Időskorű-

ak otthonába beutal3a.

Az Időskorúak otthonába történő beutalás határozatIan időre
szól.

Felhív3a nevezett fígyelmét, hogy

_ Az elLátás kezdetének legkorábbi időpont3áróI, az i.ntéz_

mény vezető;e értesit,i'
- a férőheIyet, az értesítés kézhezwételétől szánitott 8 na-

pon belül el kelI fogIaIní, eIIenkező esetben az el nem

foglalt férőheIyre más szeméIyt utaInak be'

- az Időskorúak otthonába vigye magával szeméIyi ígazolvá_
nyát, szü&etési* és bázassági anyakönyvi kivonatát.

A fizetendő személyi téritési di;at az elhelyező intézmény

á11apit3a meg, meIyet havonta., az élhe}yező intézmény sza-
báIyai ]szerint keIl megfizetní.

E határozat elIen fellebbezésnek nincs helye.

E határozat felüIvizsgáIatát - ;ogszabáIysértésre való hi-
vatkgáással- a határozat kézhezvéteIét követő 30 napon be-

1ü1 Iehet kérni a Veszprém Városi Biróságtól, mely kereset-
levél Urkút Kőzség önkormányzat Polgármesteri Hivata1ánál is
benyűltható.

INDOKOTAS

sa{ilqy {.{nos Urkűt, Csokonai u. 8. sz. alatti lakos ldős-
korúak otthonába történő beutalását kérte, mivel egészségí
áIlapota miatt áIlandó gondozásra és feIüryeletre szorul,
egyedülálló, iry betegsége miatt önmagát elIátni nem tudJa.

A kérelmező áLtaL fizetendő téritési di; mértékét, az elhe-
Lyező intézet á11apít3a meg.
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Urkút Község önkormányzat Képviselőtestülete, határozatát
a szociális igazgatásróI és a szociáIis elIátásokról szóló
1993. éví rII. törvény 67. $.,68. s., 93. $.' /1/ uet<. 114.

szakasz /z/ aet<. a1./ pont és a 115. $. /z/ bet<ezdés, vala-
mint a 29/L993. /II.L7./ Korm. r.2. s. /2/ bek. és a 16. $.

és az 1991. évi XXVI. tv. 17. $. aIap3án hozta.

Fe1elős: Vértes lríiklós Jegyző

Határidő: Folyamatos

e./ nudarrázi Ferencné be3elentése

cff-ZEgrt:- A képviselők kézhez kapták Budaházi Fcrerené leveIét, amelyben Buda-

házi István aevü ryermekével történtek kivizsgálását kéri a po1gármestertőI. Árri-
tása szerint Takács Nándor gyermekét az ískoIában megpofozta.

Mive1 Takács Nándor, az áLtaLános iskola igazgató3a magasabb vezetői megbizatásű

köza.lkaImazottr'rak ninősüI, a KépviselőtestüIet hatásköpébe tartozík a fegyelmi eI_

3árás esetleges rneginditásának eldöntése.

A kérelmező áLLá porit3át ismer3iilg, ezért kéri Takács Nándort, hog3r nond3a el mi

történt.

Takács Nándor: E1ö13áróban annyít szeretne eImondani, hogy 1973 óta dolgozik a

pályán és eddig még soha nem érte kifogás tettIegésség miatt.
Akiről szó van, nem tartozík iskoIánk eminens tanulói közé.

Ki;e1enti, hogy nem bántalmazta fizikailag a g1ermeket.

Dr..-Dóczy-!g=egei lríint a levélben éríntett háziorvos, elmond3a, hogr a gyerek

másnap ;árt nála, a pofozásra hivaütozva_o ÍiiIfá3ásra panaszkodott ezért fiil_orr-
gégészetÍ ]és pszichológiai szakvizsgáIatra utalta be. KüIsérelmi nyomot nem ész-
le1t.

Takács Nándor: A tarruló a7. osztáIyba 3á.r", amely az egr1k legkezelhetetlehebb

osztály. A házirendet deviáns és antíszociális magatartásávaI rendszeresen meg-

sérti. Amennyiben magatartását nem váItoztat3a meg, anrrrak feryelmi e13árás és

végső soron eItarrácsoIás lett volna a következménye. Ezt akarta elkerüIní azzal,
hory berendelte az igazgatói irodába és azt elismeri, hory kiabált vele.
Az a vé1emé56ae, hory ebben az ügrben mindenképpen vesztes, hiszen biztos tnenne,

hogy a fegyeImi e13árás nem vezetne eredményre' viszont a faIu közvéleménye az

iskola és ó elIene harrgolódo&t.



Freud Antal: A
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maga részéről elfogad3a
az ügmek, ezért éppen

Takács Nándor

a közvélemény

áIlitását, viszont na1ry

megnyugtatására nem hag1rhat-visszhangJa van

;uk ennyiben.

Pfaff Zsolt: Mivel két áI1ítás á11

mi e13árás keretében vízsgáI3uk ki
szemben eg5rmással, 3avasoI;a, hogy nel l fegyeI-
az ügyet

A Képvise1őtestület a 3avasIatot megvitatta, és 1o igen szavazattal tartózkodás
és ellenszavazat nélküI, egyharrgúlag meghozta a következő határozatot:

10211995. /xl.so./ öt<xt. számű határozat:

Urkűt Község önkormányzatának Képviselőtestülete
Budaházi Ferencné be3elentésének kivizsgáIását nem

fegyelmi el;árás keretében határozza eL.

A KépviselőtestüIet a vizsgáIat lefolytatásával a kö_

vetkező személyeket bizza meg:

Brenn János,
dr. Dóczy líarianna,
Klein ZoLtárné képviselők.

A Képvise1őtestület a megszületett állásfoglalás a-
Iaplán dönt a fegyelmi e13árás meginditásáról.

Felelős: Pfaff Zsolt poIgármester

EalerldŐ: Következő testületi üIés

Az elharrgzott napirendi pontokkal kapcsoIatban további képviselői észrevéteI,
hozzászöLás nem hangzott eI, ezért a polgánnester a testületi üIést 2L 6ra
3O perckor berekesztette.

ű.'- "t-V,{Vértes ltíik]-ós
jegrző
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