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Késztilt Urkrit Község Önkormanyzati Képviselőtesttirletének l999.oktÓber
lcsütortÖkÓn l fu.17.oo órai kezdettelmegÍartott rendes tiléséről.
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Jelen vannak Pfaff Zsolt polgármester,
dr. DÓczy Mariann
Imri Zoltan

Klein ZoltÍnrÉ
Mádlné Sas Anikó,

SzÍics Péter'
Vassné Balazs Györgyi képviselők.
Távolmaradását bejelentette:Lisztes Győző, Rieger Tibor, Tenk Attila

képüselők.

T

Rostasi Márra jegyzo
1./ napirendi ponfuiíl:
C^táW Krárolyné iskola igazgatoja.

:

Az tilés helye:

KrJrzséghál.ra - tanácskoző terem.

PfaffZsolt polgiármester: KÓszÓntÓtte
ii{és hatarozatképes, mert a Testtilet

Eá követően
fogadtak.

a megjelenteket. Megallapitotta, hogy az

lo tagiáből7 főjelen

van.

ismertette az tilés napirendjét, melyet a képüselők eryhangulag el-

NAPIREND:

1./ Hauser

Lajos Átalanos Iskola miiködéséről.

Előadó : Czkáil<y Krárolyné
alt. isk. igazgatőja
2

.

l

T

ájékoztatő az Urkut Sportkor működésérŐl.

Előadó: Horváth János
SK elnöke
3.i Vegyes ügyek.
a./ Teienrreyer Hajnalka fukuti lakos kérelme.

Előadó: Waff Zsolt polgármester

b.l Számitigépek 2ooo. Éü megfelelőségének üzsgiílata.
ElőadÓ: Rostasi I[l'f;ána jegyzo

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELoTT

:

a./ Polgármester tájékoztatőjaa két tilés kozott tÓrténtelaől.

PfaffZsolt polgármester: Tájekoztatja a Testiiletet' hory a községben a
gázberútánás jelenlegnaw erőkkel folyik. A kivitelezőnek - testtileti dontésnek
megfelelően - a Bakonygaz ló áltat engedményezett okirat alapjanaz
önkormarryzat 18.600.000._ Ft-ot kifizetett, iry teljesítette a kft felé is a
vráIlaltakat, mely szerint akkor aőja át a lakossági befizetéseket,ha az az urkúti
gÍzbertfuélzásra lesz felhaszna]va. Jelenleg aBqdargén Kft-nek egy kozel26
milliós szÍmlájavan a Bakonygríz kft_né| melyre nincs fedezete. A mult héten
megtartott közrytilésen olyen határazat sztiletett, mely szerint a ldt adisságai
tÓrlesztésére, ill. a Bakony II. kÓzségeiben a gélr;berútÍuásbefejezése érdekében
hitelt vesz fel.
A mai nap folyarrrán a rÓGÁz RT vezéri gazgatőjával' Gyorry Pállal tÖrténtek
tarryalások, mely szerint szÓban ujólag lafejezte, hogy cége szereüré átvenni a
Bakony II. összes kÓzségét, melyről akőgén és a bakonygiíz ffrészvényese,
Erdei Imre kozttérgyalasok folynak. A Kögiáz szerefué azúgyet oktÓber 2o.-ig
lezárnl. Kérdésre'hogy amennyiben az Erdei úrral folytatott tárryalások
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sikertelenek lennének, Úrkút kozséget klilon vegyék át, mivel műszakilag,
anyagrlag ktilon lehet venni, nemzárkőzott el.
Kéri a Testtilet ttirelrnét.
Ezt követően elmondja, hory a kozség lakosságát tájékoztaffii fogja arről a
tényről' hogy a gázbertfuázás aktőber 15._ig, a fiitési idény kezdetéig nem késziil
el, amennyiben azidőjrírás engedi tgy akivitelezők dolgoznak.
Kérdés.hozzászólás.
Vassné Balazs Gvörryi: A kozségben nagyon sokan ugy készÍiltek,hogy gáZ-zal
fopak fiíteni, tehát nem gondoskodtak a szilérdtilzelorolvagy azértmert csak
gárza|valÓ fiitésre késztirltek,vagy azért, mert a génavalő átálLás miatt, anyagtak
hianya miatt szilrárd ttieelő anyagot miár nem fudtak vásarolni.
Szerefiré' ha október zo.-átkövetően azowtal testtileti tilés lenne.
Véleménye szerint a polgármestert és a Testiitetet ezért a községben el fogiak
maraszta)ti' de feltétlentil trájékoztatnikell a negativ dolgokról is a kozség
lakosságát.

AKépviselőtestÍiletapolgármestertájékoztatő játegyhangulagelfogadta.

b.l lelerttés a lejárt hataridejű testti{eti határozatok végrehajtásaról.
ElőadÓ

:

Pfaff Zsolt polgrármester

Pfaff Zsolt pol gármester a lejéúhataridejű
az alábbi szÓbeli j elentést adja:

te

sttileti batÍrozatak végrehajtrísárÓl

46/t999 . NIII.3o./ Ól<Kt. sz. hatÍrazat: A Rakóc zi u. 45 . Sz. alatti
Önkormányzati bérlakás bérlőkijeloléséről Rubin Hajnalka értesitéstmegkapta.

. lYltrI.3o.l ol&t.

sz. hatÍrazat: A kalorex Ajkan történő égetésérőla
hatÍrozat kivonatat határidőben a Varo si Önkorm ány zat r észére me gktildte a

47 11999

Hivatal.

Kérdés-hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet

a Jelentést egyhangulag tudomásul vette.
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NAPIREN{D TÁRGYALÁSA.
1. napirend: Hauser

ElőadÓ:

Lajos Átalanos Iskola mükodéséről.
Czkáil<sr

Karolyné isk. ig.

/előterj es rtést a képviselők elóre irásban me gkaptáű<.

l

Kérdés.hozzászilás:

Mádlné Sas Anikó: Mit jelent a94 Yo-as szakos ellátottság. Mi a kíilönbség a
tiÁőra és a helyettesítés kaziltt?
Czirakv Krárolvné isk. ig.: A 94 %o-os szakos ellátottság azt jelenti,hagy azl
osaiílyban nincs német szakos, a7 .És8. osztályban nincs énekszakos, az 5.
osztáyban pedig a számitástechnikát ő tartja, mivel jelenleg a felsőfokú
sza}&épzettségme gszerzé sére törekszik.
Túlóraról akkor lehet beszélni, ha a pedagÓgm a kotelező Óraszámiín feltil plussz
óriákat végez, helyettesitésről akkor lehet beszélni, ha pl. valamelyik pedagógus
beteg és őt helyettesíteni kell.

PfaffZsolt oolgiírmester: Kevésbévolt annyi kérdés,nrint az e\őzÍő években
szokott lenni. A munka minőségében sem kÓvetkezett be váltazás azigazgato
viíltás őta. Aziskola és az onkormányzat kapcsolata javult.
Jó munkát kivan azigazgatónak és rajta kereszttil az iskola osszes
pedagógusrának.

A Képviselőtesttilet az előterjesáést egyhangulag - 7 szavazattal,- ellenszavazat
nélktil etlogadta.
2. napirend: TajékoáatÓ azÚrkűt Sportkor miikodéséről.

ElőadÓ: Horváth János Sportkor elnöke
/Irásos előterjesztést a képüelŐk előre megkaptak.l

Kérdés.hozzászólás:
Horváth János sportkör elnoke: Koszöni az önkorrnányzafrak a Sportkor részére
eddig adott támogatríst, sajnos abbÓl az összegból idaig jutoff a sporlkör, az őszi
idényre, tll. azév vissza lévő részéremég 3oo ezer forintra lenne sztikségtik'
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mivel a nevezési dijak tetemesen emelkedtek, a birÓi dijak, valamint avtz és a
villany is.

Mádlné Saséqiko: Mi a sportkÓr neve' mennyi belépődíjat szednek.
Horváth J:ános:A sportkör neve: Úrkut Sportkör,a belépődij 15o'- Ft.
Vassné Baliázs Gvorryi: Nem az 13oo enet tartja soknak Yaw kevésnek'
eryszeriien az őnkarmányzaÍrak nincs pérue. Gondot fog jelenteni az is,hogy az
iskolában, az óvódiíban honnan fedezze pl. a fiités és a világítrískoltségeit.

Klein Zoltiánné: A lényeg az,hogy van_e az önkorményzaÍrak ujabb 3oo efft-ja
a sportkör támogatasara. Véleménye szerint nincs.

Horviíth Jiinos: Tudja' hogy pl. Magyarpolány, amelyik sokkal kisebb mint Úrkut
1.600 e/Ft-ot áűőoz a sportra.

PfaffZsolt polgármester: Minden önkormányzat,

a kisebbek

is áúőozriaka

sporfra.

Yassné: Az rlrkuti önkormányzatmégtanszersegélyt sem fudott fizefuia
rászorulóknak.
Kleint Zoltanné: Musaály a labdarugÓ csapafirak azÍ. osztéilyba lennie, ha ennyi
pénzbe kertil az, és nem tudja előteremteni. A labdarugás a tr. osztáyba is
ugyffiaz a sport.
Horváth Jiános: Nem hiszi hogy a meryei [I. osztiáIy olcsóbb lenne, és ha eljutott a
csapat egy bizonyos szintig, azt1r:lrtant is kell.
MádIné Sas Aniki: Javasolja atimogatásra visszatérni novemberbe, arrrikor a
testtilet a ltr. neryedéves koltségvetés végrehaj tálsát tár gy alja.
Horváth Jiárros: Az sokií lesz, nekik stirgős sztikségtik van
további miikodéshez.

loo.ooo.-

Ft-ra a

Polgárrrrester: Javasolja a loo.ooo.- Ft. megadását a sportkor részére,a
pénmaradvany terhére, a fennmaradó Összegre pedig novemberbe térjen vissza a

Testiilet.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 7 szavazattal. - ellensz avazatnélktil - az aLáhbi
határozatothozta:

48írg9g. ÍX.7 .l öl<Kt. sz határozat
Úrkut KÖzség Önkonrrrányzat Képviselőtestiilete
az Úd<út Sportkor részére1oo.ooo.- Ft.
egy szerÍ támo gatást biáosit, az önkorrn ány zat
pénznaradvanya terhére.
FelelŐs: polgármester
Hatráridő: azonnal

A Képviselőtesttilet a sportkor tájékoúatój át egyhangulag elfogadta.
3. napirend: Vegyes üryek.
a./ Teienrreyer Hajnalka urkuti lakos kérelme.

PfaffZsolt polgármester: Kérelemmel fordult Teiermeyer Hajnalka és Helga az
Ónkonrriányzathoz,hogy vállakozásuk megÍeremtéséhezadjon segítséget. Egy
papír_irószer, ajándékboltot szeretrének létesiteni, 3x3 m-es tertiletre lenne
sztikségtik a fahávhoz.
Az ÓvÓdával szembeni parlóban, a zoldséges bolt mellett lenne még ennyi
terület.

Kérdés.hozzászólás:

Klein Zoltránné: Azt aterÍi{etet miár tobben szerették volna bérelni, és az előző
testtilet is úgy foelalt:í]lást' hogy nem adjrák senkinek. Kell a parkolási hely.
Szücs Péter: Az otletet jÓnak tartja,naryon kellene ery papír bolt. véleménye
szerint a parkolóba van még annyi hely, hogy ery 3x3 m-es tabáz elférjen.

Klein Zoltanné: Javasolja' hogy
adjon bérbe az onkormányzat.

a Polgrármesteri

Hivatá mellettí koztertiletből

Dr. Dóczy Mariann: Jónak taftja az otletet, és a bolt folytatrísa lenne az
iieletsornak.
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A KépviselŐtestiilet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellenszavazat nélktil - az alábbi
hat*razatathorta:

49 Í1999. lX.7

.l ol<IKt. sz. batározat

Úrkut Község Ónkormrányzat Képüselőtesfiilete
boz-zájárd, aklhoz, hogy a polgármester a
Polgármesteri Hivatalmellett lévő köztertileten - a
hirdetőtabla helyén - engedélyerze - Teiermeyer
Hajnalka és Helga Úrkút, Csokonai u. 3. Sz. alatti
lakosok részéreery 3x3 m-es tertilet
igénybevételét,hatiározott időre' papk-kőszeraj andékbolt létesitésecélj ából, a 7 l 1999 . lv'll.24 l
Ötrt. sz. rendelet, valamint az tiáetek
mtiködésére vonatkozÓ érvényes jogszabalyok
.

alapjrán.

Felelős: Polgármester
Határidő: október 15.
b

.

l Szánttőgépek 2ooo.

évi megfelelősségének vizsgálata.

ElőadÓ: Iegyző
Rostasi Mária jegyző:.A Polgrírmesteri Hivatalban elvégeztette a számitÓgépek
2ooo. évi megfelelőségének vizsgá|atáta BM. rÁnsz szakembereivel. A
Hivatalban lévő 4 db számitősép köztil adóügyi előadó gépe nem felel meg, azt.
cserére javasoljak. A kÓltségvetésben' a helyi adÓknál az eredeti előkányrathoz
üszonyitva tulteljesités jelentkezik, melyből fedemi lehet egy új számitÓgép
vasarlását , kb 25o.ooo' Ft. értékben.Kéri a Tesfiirletet, a sziimitógép
vásarlásrához j rárulj on hazzá.
Kérdés.hozzászilás:
Vassné: Haafedezet meg van rá, javasolja a vásiárlást.

A Képviselőtestiilet eryhangula1 - 7 szavazattaú,- ellenszavazatnélkiil - aza7ábbi
hatérozatothozta:

,l

50 11999. lX.7 .Í ol<Kt. sz. batározat
Úrkut Község onkormiányzati Képüselőtesttile
engedélyezi egy db számitógép vásarlását
25o.ooo.- Ft' értékben'me11mek fedezetét a
helyi adi trrltelj esitéséböl kell biztositani.
Felelős: jegyző
}{atáfftdő:-

november 30.

c./ Kábelw . hálőzatta páúyázat

PfaffZsolt polgiínnester:. AZ ORTT páűyánatot irt ki a kábelw hÍúőzatok
csillagpontos átepitésére.Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a
rendszertinket tizemeltető SatelKft_vel. A tarsaság vezetője ury nyilatkozoff,
hogy apÍlyánatilehetőséget mindenképp ki kell haszrrílni. Ót a péiyázatot
etkésátik, ám sztikség van arra, hory az ötkormányzat apáűyánatot támogassa.
A tamogatrísra vonatkozÓ nyilatkozat - mely a jegyzakönyv mellékletétis képezi
_ nem jelenti azt,bogy Ónkormiányzatunk pénzngylkötelezettséget is vallal.
Kérdés,hazzászőlás: Nem bangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellenszavazat nélkiil - az alábbi
hatÍrozatothozta:

51ll999.

tX.7 .t Ót<Kt. sz.

határozat

Úrkut KÓzség Önkormanyzat Képviselőtesttilete
melléklet ét képező
e gy etért a j egyzőkönyv
Nyilatkozattal, mely a kozség kábeltv héúőzatÍnak
csillagpontossá tételévelkapcsolatos páűyáz;atra
iráÍlyul és hozzájarul ahhoz, hogy a polgármester
és a jegyzó azt alátrja.
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Felelős: Polgfomester
Haüíridő: azonnal.

Több tárgy nem volg a polgiírmeskr azülés 2o.oo orakor berekesáette.
lonft.

Qo"+Á**.ü*
Rostrísi Mária

jespő

-

