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PfaffZsolt pol8ármester Pichler József elnök megallapitották, hogy mindkét
testület hatrározatképes, mert a teleptilési Képüselőtesttilet lo tagiából 9 fö jelen

''. ,'-.:]@ a kisebbségr testiilet mrnd az 
-s;h.fla 

jelen van' : : - ] ]

PfaffZsolt polsirmester:A Német Kisebbség Elnökével való megegyezés alapjrín
a kÖzos testÍileti tiüést ő vezeti.
Ezt követően ismertette aztilés napirendjét' melyet ajelenlévő Képüselök
e gyhangulag elfo gadtak

NAPIREND:

l./ Mega]lapodas-terve zet a két onkorm ányzat kozott.

Előadó: Ffaff Zsolt polgrármester

2.lYegyes üryek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

' l. napirend. Megíllapodás-tervezetakét onkormanyzatkozött.

Előadó : Pfaff Zsolt polgránrrester
Picbler József elnok

/Irasos előterjesaést a képviselők előre megkaptrák./

Kérdés. hozzaszólás:

PfaffZsolt polgánrrester: A tervezetet aÍnagarészéről eltrrdja fogadní, mert
taÍta|maznmindazokat a feladatoka! melyeket a két önkormrínyzatnak
erytitfinÍikodve kell megvalósitani.A tervezeten tulmenően van még sok olyan
feladat, melyeket a két önkormányzatnak eryÍitt kell' együtt lehetne megoladni

a', 
'l

Rosüísi Mrária jesrző: A megallapodás_terve zet nagyrészt apénzüryel<re
vonatkozik,azezzelkapcsolatosegymasrautaltságottar1almaz'r-a-

ryanemetkisebtségronkormanv?trerfata..].J'..-''',.--*..-,-.'.':...:'.=u'*:i
Pichler József elnök A kisebbség jogainak védelme, képviselete tÍrgam

értetmezve. Elkésztiűt az urkuti német kisebbségi önkormanyzat feladatprogramja,

melyet a kozeli napokban szeretnének a kozség lakóinak fudomiísiíra hozni.
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Teiermeyer Márton: Urkuton új dolog a kisebbségi önkormányzat. Nagyon
kevesen és keveset fudnak rÓla.Ery közös cél van, a község érdekének
szolgiílata.Fő cél a telepti[ési onkormányzattalkarölwe - ha lehet - a község
szélesebb érdekeinek kiszolgiáitlsa gondol itt olya programokra, melyek a német
nemzetiségi kulturát lennének hivatva felkutatni, terjesáeni, müvelni.
Hogy anyagiakban mitjelent a községben a nemzetiségi iskola, ővőda, aztnem
kell mondanía, a képviselők ugyis tudják. Azidei évben tobb millió forintot.
A kisebbségi önkormrínyzatoknak lehetőségtik van' - melyet ki is fognak
haszniílni - több pályázaÍ:a. Szeretnék a meglévő kiilföldi parfirerkapcsolatot

' továbbfejleszteni, ámennyrben erre mód és lehetőség van. Ebhez szintén a
teleptilési önkormiányzat segltsége kellene, viszonzásul a kisebbségi
önkorm ányzat is megigéri a segitségét.

Pichler József:Tájékoztatja a képviselóket aról is, hory a kisebbségi
at megszervezte,hogy két pedagógus téritésmentesen , tehát teljesen

ingyen utaáasson továbbképzés céljából Német országba.

Dr. Dócry Mariann:Javasolja felvenni a kapcsolatot azokJ<al a teleptiléselrÍ<el,

' ahol mar több éve mtiködik kísebbségi Ónkormányzat. Gondol ítt Viároslődre,
Kislődre, ahol tudjq személyes tapasztalatok alapján is, hogy jó[ nltikodő.''.'.
kisebbségek vannak.

Rieger Tibor:Véleménye szerint Vrároslődön erősebbek a haryomárryok. Mindig
is erősebbek voltak.
A Megríllapod:ís-tervezetben szó van aról ís, hory a teleptilési önkormiányzatnak
ki kell jelölnie ery testÍileti tago! a kapcsolattartás céljából. Ő erre a
legalkalmasabbnak a polgrírméstert tartja, őt javasolja.

Pichler József; A könryező községek köZiil Tótviízsonlakkal vette fel azfulflití
kisebbségi önkormányzat a kapcsolatot.

Rieger Tibor: Az elmult testtileti tilésen szó volt a német nemzetiségi oktatasról,
ezenbeltiü aról, hogy az ővődában nem lesznek meg a feltételek, igy u óvóda
nem is fogia vallalni-

Licsauer Nárrdonré: Az óvódában vagy teljes egészében német nyelven torténik

, ;.,.,',j' poktatiís, vagy !o-5o o/o_ban magyarul, i11. némettiLl. Viszont igény a szti{ők
részéről nem biáos hogy brármelyikre is lesz. Az ővőda sem dontotte el, hogy mi
legyen.



PfaÍf Zsolt:E kérdésről javasolja később a döntést megbozri, A külföldi
partnerkapcsolahól elmondj4 hogy a két önkormányzat közös levelet irt az

ószrak p"ito.*át Miírclusban= fogadj áil< aziskola ktildotsegét, amikor is, a

kisebbségi önkormiányzat is kell hory képüselje magát-

Pichler József: A korábbi évekhez üszonyitottan a nemzetiségi napot jobban meg

kell szervezri. Fel kellene eleveniteni a sváb bali haryomanyokat ís.

Teiermeyer Márton: Gondot okoza kulturalis müssorok, balok szervezésénél az

ís, hory nincs a kozségben megfelelő helyiség, ahol nagyobb létsziámu

rendezvényt lehehe tartani..

Mádlné Sas Anikó: Jó lenne' ha Urkuton is bevezethető lenne a Falusi Trrrizrrus

ury, mind ahogy több kozségben, pl. Maryarpolányba is mtikodik.

Teiermeyer Márton: Itt is megfelelö programokat kell biáositani, de nincs

megfelelő helyiség, nevezetesség.

Vassné Balazs Györgyl. Pl.ryalog is megközelithető Kabhery, ahol tobb

érdekesség is taláható, nyiáron a Balaton sincs messze' valamint a

tolnacs'a[nol<ban sportrendezvényeket lehet szerveni. , ,. ..

PfaffZsolt Javasolja a Falusi Turiznussal kapcsolatban, biz-zameg őt a Testiilet,

h"gy.á'.iusi {i{ésre irrlsbelí előterjesáésbe üíjékoztassa a Testiiletet e témával

kapcsolatban.

Pichler József A pol gánne ster j avas latÁv al e gyetért.

Pfaff Zsolt Összehangolt munkát kivan akétönkormányz attő| az elrnondott

feladatok meryalósitasa.
Javasolja mindkét önkormanyzafirak a Megallapodás elfogadását.

A Képviselőtesttilet eryhanguan _ 9 szavazattal, - ellensz avazatnélktil ' az alábbi

határozatothozta:.

Úrkut Kozsé g Ónkonrranyzati
KépviselőtestÍi{ete az LlrkttttNéniet
Kisebbsé gi Ónkorm ényzat között a

Me gallapodast elfo gadj a' annak alairrisával

a polgármestert megbir'z-a.



Hataridő: azonnal
': o' ' Felelős: polgármester

2. napirend: Veryes üryek.

PfaffZsolt polgarmester: T ájékoztatja a KépüselőtestÍilete! hogy Tenk Attila

irasbeli kérelemmelfordult a T. Testület felé annak érdekében, hogy

engedélye 7-ze az Ónkormanyzat tulaj donát képező tornacsarnok gááartáyából

való fiitést. A fiitéssel való összes költséget Tenk Attila üselné. Erre csak addig

'' ioáo",ig lenne szÍikség, amig a kozségbe megérke zik avezetékes gáz- A
fiités az onkorm ány zattőLmeryásiírolt, a tontacsanrokkal erybeépitettf

vendéglátó. erységre iranyulna
A tervező azíggyelkapcsolatban meg lett keresve, és ő aá mondt4 hory a

kérelembe fogtaltak megvalÓsithatók.

Kérdés. hozzászólás:

Lisztes Győző: Ha plussz koltség az önkonrrányzatrészéről nem merti] fel, ury a

kérelemnek eleget kell tenni-

RiéÉer Tibor:Technikailag hory oldódik meg'

Pfaff ZsoltAz átvezetéssel kapcsolatos összes koltséget Tenk Attila üselné,

".l'.i"t " 
f" gyasztÍts arányábanaz önkormányzat 57ámláa a'kérelmező felté' 

' ,. ."',

Klein Zoltanné: Hosszú évek óta gond volt a Bel[egor fiitésével. Nem érti, hogy I 
'

-*t *é't l.h.fi'. megoldani e gondot, és akkor miért nem lehetett' 
:

Ififl ZrrItán:A tornacsanrokba sok gond van a fiitéssel' Egyrésá nagyon nehezen

r.n.t atniténi, másrészt elég gyatran kell a gázszáillltásról gondoskodni. Haa
kérelemnek helyt adna a testlilet ugy, hetente 'vaw hetente tobbször kellene a

1;1Ítá1'Ít tÓlteni. É''. u rendszerre nem tÍmogatjaa kérelmet.

Klein Zoltrínné: A tartáy mérete nem befolyasolja a fiitést?

Pfaff Zsolt: Ha van gálz atzrtÍlyba,alrkor megy a ftités, ha nincs alrlkor nem. ny."
eryszerü. ' .' '-, ]

Imri Zoltan:Nem tartja ilyen eryszertinek a dolgot. Ellehet zálmiery szelepet, és

akÍ<or oda mery, a csulmokba nem.



Rostasi Miíria: Mvel a kérelmez(5 iskapcsolatban van az eredeti rendszer

tervezőjével és a polgármester is, javasolja irásbelí szakvélemény megkérését

tőle, és aniiak fiigryényében meghozni a dontést.

Vassné Balazs Györgyl. Polgármester beszélt az eredeti tervezővel?

PfaffZsolt polgármester: i oem beszélt vele, csak Tenk Attila.

Vassné Balazs Györ8yi: Javasolja az irasbeli szakvélemény megkérését.

Dr. Dócry Mariann:Amennyib en azmeryan' és aztirja, hory megvalósitható,

ugy javasolja a testtirlet hoz.zájárvlását.

A Képüselőtestiilet 5 igen szavazat,lnem szavazat,3 tartozkodás mellett az

alábbi hatÍr oz.atot hozta:
l

Úrkut Község Ónkormanyzati
Képviselőtest'tiúeteelwhoz-zájarulásátadja
a'no z'hogy a Belfegor elnevezésü
vendéglátó erység gátutése a
tonracsanrok gáztaÍtáIyitn keresznil
megvalósulhasson' ha a rendszer eredeti

tervezőj ének szalcvélemény e azt tanusitj a,

hogy a tonracsanrok fiitésében,
tizJmehetésében az nem okoz gondot,

valamint ktilon almérővel a vendéglátó
egység ellesz lá.*'ta, a foryasztás
aranyában a bérleti dijat a vallalkoző ftzeti,

és a szerelésselkapcsolatos összes kö1tség

is Tenk Attilát terheli. A tornacsarnok
gáztafiÍtyáhól való ftités -h{d{p
engedélyezhető _ fent leirtak alapján- '
amieddig a kozségben a vezetékes Eáz
kiépitésre nem kertil, ill' a végső hataridő

lggg.December 3l'

l lt _ I : 1_ ,.,, _,,..-.-'

Hataridő: azonnal.
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Vassné Balázs Györ8yI.Az tilés befejezése előtt szeretné tudni, mi van az wkuti
grádejlesztéssel.

..: $ r

PfaffZsolt polsírméSter: Most sem fud többet mondani mint amit a mrrlt testtileti
tilésen mondott. Javasolja' hogy a Teimlet miírciusi tilésére hirda meg a berrrhazót
- Bakonygiíz K.ft -, valamint a kiütelezőt - Erforex Kft. _, hogyők móndjak el
akár atestiiletnek' akár köznegbailgaüís kereten beltil a község lakosságiinak,
hogy miért nem valósult meg .áCIg á u..,'naoi'

A Képviselőtesttilet a javaslattal egyhanguan eryetért.

Több tárgy nem volt, a polgrármester az tilést l9.oo órakor berekesáette.

tnnft.

rl
\',b sVJ.'\€ir.--

Rostási Mtíria
jegyző

?k#,\,őí*
polgrármester


