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Késziilt: Urkút Körség Ön}:--'rnáay-zati Káp'lise}őtestületének l999.malci$s l8--

*n lc.stitortt'killl d$' 16.iX} r:rui kcudctici megtartoíí rendes til*s&"ol.

Jelel vannak; Pfaff Zsolt pol gármester,

)

dr. Dőczy Mariann,
Luri Zolta::
Klein Zoltátnné,
Lisztes Gyóző,
Mádlné Sas AnikÓ,
Rieger Tibor
Sztics Péter,
Tenk Attila,
Vassné Balazs Gyorgyi kopviselők'

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostasi Mária jegyző,

2' napirendi pont tárryalásánál: Mázár Ferenc Bakonygaz Kft tigyvezető, és Er-

dei Imre ERFOREX RT Elnoke

Az iilis helve: KözséghÍua - tanácskozó terem'

PfaffZsolt polgáfmester: KöszontÓtte a megielenteket' Megállapitotta, hogy az

ülés hatarozatképes, mert minda lo test'iiletÍ tag jelen van.

Ezt kovetően ismertette az tilés napirendjét, melyet a képviselok eryhangplag e|_

fogadtak.

NAPIREND. l.l Pénzbeli és szocia]is ellrítasokról, valamint a közgyÓryellátásrÓl
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szffls 5ll99?. lv -L4.tÖur<t. sz. rendelet qód*siÉása

Elóadi: Jegyza

2.lTájékoztztlaKözséggÍn-konrttiÍ-ejlesztésénekhelyzet-eről.

Előadó: Polgármester
Mazar Ferenc ügyvezető,
Erdei knrc RT, Eln*ke

3./ Yeryes ügyel"
a_/ szoeiális otthoni beuta_lás

b.l lakásépit-ésre,vásarlásra,ko1csöntörlesáésre vonatkozÓ ké_

reimek.
c./ Fuith Csaba telekvásarlás iránti kérelme

a.l Jelentés a lejárt határidejii t-estiileti határozat'ok végrehajtásárril.
ElőadÓ: Pfaff Zsolt pol gármester

?lL999 . fil.La.l aKkt. sz. hatfuarat:. Á hatiírozat visszavonásáról érdekelt fé! az

értesitést megkapta.

3/t999. / .lo.i ÖkKt. sz. haráozx:.A hatÉseyz'*tbmf*gla!tds-q*k nregfelelően

.r-e.zető *vónlj ré'szér* ae &aszá.lg.'sc&-k-cr'l*ssei kap;saiat+-s kiv*rrrab*€ a iji'*'i*iai

megktildte.

44?99. í$.lo.i ÓkKt. sz. hxar*zat: A polgáIiE€*ter i!}et*rényé*ől szól'# dorrtés a

BM. TÁKISZ részére megffidést nyert.

54999. l[.1o.l ÖkKt. sz, határozat: A Mmgaa KFT felé az elóvásárlási jog a

dontésnek nregfelelőerr irásban beielentésre kerütt'

611999. /Itr:lo.1ÓkKt. sz. h*tár*zat: Az ör&orrnányzati berlakas leri Zottái} részé_

re felajanlást nyert.

T-Bilg99. ltr.trO.l OkKt. sz. hatfuozat: A tratarozat{sivocatok a Beti K* - Texk

Áttila - részére megküIdést nyertek_



9/l?99. /{].io./ ÓkKt. Sz. hatffrsz*t: Teierrneyer:ré Nagry Palocz Magdo}*a a Szo*.

Bi zcrttságba fiÖrtént megvátasztátárirl ta értesiiÉst megkapta.

1c,t999. .1II.1o./ ÖkKt- sz.'hatar*zat: Á Mes,*ei e'e**argtap;t't*ys-*g részére a

lretyiségt}erieti cÍij merséiriesévei lbtengedes éve']l kapcsoiaios eiuÍasiÍó ciŐniés

rnegktildést nyefi.

t1/1999, /E.lo./ ÓkKt. sz. b,atar*zat:Reidtz Ferencaé ré*zé''e * negállryitott ösz-

szeg kifizetésre kerriii.

Kérdés, hozzászÓlás: Nem hangzotr el.

A Képviselőtesttilet egyhangulag _ lo szavazatr'il;- ellenszavazat nélkíil -a Jelen-

tést elfogadta.

NÁFIF$ND T'{P:GYÁLÁSÁ.

1. napirend: Pénzbeli és szociális ellátásokrÓl, valamint a kozgyÓgyellátásrÓl

*zriló 5ft99? . lv .l+.! Ö*rt sz. rendeiet nnó**sitása - re-rr4elett'ervezet.

Előadi: Iegyzo

Ilrásbeli előte{esztést a képüselők előre megkaptak./

Kérdés, hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyharigulag _ lo szav'ualtal. - ellenszavazat'nélkiil _ az

alábbi rerrdeletet hazt*:

?s999. fElt-l$É'ffi
Pénzbeli és szociális ellátásokril, valamint a

k+zryégyellátasril szblr_ 5499?. lv -!+.!Öutt. sz- rcn-
rieict mr3dilsiiása.

/A mÓdositott rendelet sz ó szerinti szÓvege a jegyzó-

könyv melléklstét' képezi.l

2. napirend: Tájékoztató a község gráz köantiÍbjlesáésének helyzetéről

Előadl5: Polgármester"
Máár Ferenc riryvezető
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Erdei Imre igazgatti

trfaffZsolt polgármester: E napirendi pontot a község kozérdeklőtlésére tekintet_

tel a Íaiutv €g}'enes adásban kt1zvetiti' ezért kiilon köszrrnti a falu lakosságát-.

Kéri a jeienlévő iig3vezetőt - nrint beruhazat - és azigazgatit - mint fővállalkozrit
_'iicsy Út**:t t<izseg gázk*'_4ntiÉej1*sa*=*rőtrÉájék*-etussák g k*zságÉ*k*st:lsát"

Máeár Ferenc iigyvezeííi: Köszonti a község la}iosságát. Elmondja, a gazÍ"ejlesz_

tesseí kapcsoiatlr** UrHrrt kozségben-elt a i*gkevesebbmg*ke-végzés. &'#r-
Sopron megyében 36 teiepii'trésen gáeszaigaitatás van.

Elnlorldja, h*gy gJrklt k+zség tek:*tet_ébex a'te-rv*aés icősa*-kábim, i!1. * ter-r'eh

engedéiyenetése konri'oorryodaimaic aciÓcitai<.Pi. a iétesitési engedéiyt vissza_

vonták a bányászk'odás miatt, a megfelelő elkészitést követően időcsuszás követ-

kezetÍ be. l.{ovemberben tui1tak elkezdeni a községben a tényleges munkaiat'okat,

de a rossz idii beállta miatt érdemlegesen dolgozni nem lehetett'

Megigéri,hogy április eiső hetében a mrrrrkáLlatok Lírkutcrn is megkezelődnek.

SzerzŐdés szerint a tényleges munkálatokat agusztus lS.-ig bo kell fejezni' VégsŐ

hat-aridőként a Kogaz 1999. December 3l-ét hataroáa me& atlrlig a szolgáltatást is

bizt*sitax! kell.
LIrkuton ryakorlatilag semmifele munkát nem végeá'ek, a Yeszprém megyei tele_

pülések nagy tobbségében a beltertileten a gázvezeték kiépiilt. a táwezeték még

ncm rcind**lrcl.
Az onkormányzatok mindig akkor fizettek, amikor ery adott munka elkészíilt,

tehát nem el{ire, vagyis a kiviteiezés mindig egy lépéssel eiőbbre volt, mint a

pénztigyi teljesités"_A 
gázvazeiék épitésével kapcsolatban efunondja, hogy az amag*nszemély, aki

nem fizetett, azis m*gkapja a csonkot, ile ginfaryasztÓ csak az lehet aki az on-

konrrányzat felé a bel*pest megfizett-e. Aki most iép be a gá4rogrambffil, az

llo.Gc}o'- FÉ-*t frze}.

Tudja' hogy ez a boruhÍz:Ítsl9B9. Augusztus 3l.-ig'oe fog fejeződni. addig is kéri

az ugkutiak fiirelmét.

Erdei lrnre igazgat(i:2O Vesz-orém rnegy_ei teleptilésen 1998 nyár végén kezdodott

al a gÉnbetiihazás kiviteli mrrnkája.Nem könnyü ugy 'oeruhazást' végeani, ahog,"

most a Bakonygaz Ktt-vel, hogy ők a beruhiua azérvényes gaz jogszabál-vok rni-

atÍ. A beruhazÓ a kiviteiezővel a giu;berúilÍuátst kiviteleztsti, a gánsza'tgáltatóiiak

nrJ|r+Á3*::a&*i adjeét Ee meg:'éltez*tt Tén5'leges garzsu+lgált*t'a+rrak kelllerurie,

már a 
_=ne.rtrházás 

megkez<iése eiőn.
A lakosság reszéről csak állÓviznek tiint a kozel l évig zajló rnegbeszélés, tar'_

gyalás.
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TTrlnit r.r*ilr-*nnc e<e* rr ltáitt;ácz** *triqfÍ Árrriknr * iei_t;eb létecitéci pn6p'"{6|.op|.- q1|1
lltl|eL_lJvg ÚÚ}'! .r Ú..ej*-aa+ Ylr' lvr.vgtr +Jvla) Jtv.

sik-észuitek' beáÍii az ősz, a közutkezeiő nov' embe'r l5.-e után nem engedéiyezi az
rrfhnnfá"-f

(elr,r'r^,i,^.t-,^'f i-..=i'i-. 14+ qrra h.^'cr., í'írlrit'.eé+aéch+ i.;r^rtii2 hi-rcrrr nrrmrczflrs 1{ -io lt,.iÉ. .E . *' r.ÚbJ rlveJvtivg - *. -J*

éptiine meg a gáruezeték Biztos' ?rog3l év végére gizza1iehet fiiteni a kÖzségbc.
Ami hátra van Urkuton tul a Voszprém meg}ei telepiiléseken a távvezeték
kiépitése. 12 db nyomáSszabályozo allomas letelepitése hiányzik,ezt rovid idón
beltil pÓtolrri tudjak.
Véleménye szerint a}a telepiilést a nyar végére áttudják adni, a ginszalgáltatás
megindulhat.

PÍbffZsolt: tsizik abban, hogy a meghivottak ajtal elmondottak szerint lesz gáz a
nyar végéig Urkuton is'
Szeretrré megkérdezrri, hogy a progrilm pénzügyileg biztositott-e?
Titjékoztatásként elrrrondja' lrog,v a lakosság iiltalbefizetett <isszeget l8o.ooo.-
Ftlingatlarl ae önkorményzatnem ai3ta át a Balionygáz Kft-nek, u még mindig
az önkorm ány zat elktil onite tt számláján v an.

Mázar Ferenc: A program pénztigyileg rendben van' 5oo millió forint az ossz
beruhazás koltsége. Ebből zao milliÓt a laliosságtszetbe. A Íijvaltalkozó is ér-
dekelt aberuhinás befejezésé'oen, mert a pénze neki is benn van a programban'
Ezért i gyekezii Í'r:g, hogy hataridőre telj esitsen.
Felhivja a firyelmet, ha elkezdődik a gazberrrhazás kivitelezése, a lakossági pén-
zek'oől az ölrkormÍnyzat csak utólag adjon át, amikor a munka]atok mar mennek,
vag}_rs a kiviteli mrrrrkak mindig egy lépéssel előbbre leg;'enek, nrint a pénztigyi
teljesités. .

Vassné Ba]azs Gyorgyi: Látott egy olyan szerződést, mely alapjan október 3o.-ig
elkészüI a vezeték, december 3l'-től kell a gtnszalgiútatónak szolgáltatnia'
Yan-e egy_ olyan szerződésffitye'' hatariiJőre kell ' . " megépiteni a gázt,a szol-
gáltatónak mikortÓI kell szolg áItatni.

Máear Ferenc:TÖrvény szerint a tervezést akkor lehet rnegkezdeni, ha van szol-
gáltatő. Meg kellett várni, rnng'm Energia }fiva] kijelölte a szolgáltatÓt.
Ha a gázvezeték már eikésaiilt, átadás-átvétol megtÓrténte trtán a nÓcÁz koteles
szoigá:itatni l gintv. Szerint i5 évig1.

Klein Zoltanné:Ha augusztus 3l._ig beÍbjezik a kiviteli munkalatokat, vtánaa
nyomás aláhetyezés megtorténik, és még mit kell terrrrni?
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Erdei Imre:Augusáus 3l._ig olyarr rendszert produkálnak' ahcl gáá lehet szol-
gáltatrri. Augusztus 3l. a légső hatÍr:da. Auguszfus 3l-től elegerrdő idő áll rendel_

kezésre a génszalgáltatónak, hog-"- el tudja kezdeni a gérszalgÍitatást.

Ez alatt az idő alatt a lakóknak is el kell készitenitik a belső ten'eket.

Vassné Balazs Gyorgvl'Ezért szeretrré tudni, hogy rnikor lesz giu. A lakosságnak

Íbl kell készüInie rá. Nem tudja senki eryszelTe megverrni a téli ttnelőt, és átallni

a gazftitésre. Ha biztos a giz:ellÍttás, nyáron az ezzelkapcsolatos tervezési, sze_

relési rnunkiílatokat a lakóknak el kell készitedtik^

Errjei Imre:Garanciát tuiJ adni, hogy lesz gén.Egy tavasz és egy nyar van előtte.

Lesz gin.

Miáziár Ferenc:Nyi:godtan át letr+t itllffi gitzÍa, lesz saz. Áprilís első hetéberm kez_

dik meg teljes gilzze1a gánvezeték épitését ilrkuton.

Klein Zoltanné:Meg kell terveztehri' a belső munka]atokat el kell végeani. Hon-

nan tudja a falu lakossága kit. milyerr tervezőt, szakembeft keressen.

fulázar Ferenc:Ha a kiviteli murrkálatok elkezdődtek, ugy aztkovetően kéri a tes-

tiiletet, falurytilésen keresztíJltájékoztassák a lakosságo! mit milyen szakember

végezhet el'

Erdei lrrrre. A ki-vitelezők jonnek majd magrrktól is. A KÓGÁZ-nái lehet infor-

mrálÓdrri utánuk, hogy mii'yen a munkájuk minősége,

Rieger Tibor:Nem érti tavaly miért kellett a Sport utcéú"Í-eltorni' betemetni ugy,

hog'v még csÖvet sem teffek be.

Eredei lmre:Nenr ez l'olt a cél. A Cél az volt, hory olyan helyen tndjanak télen

dirlgouri, ahol aszÍaltot nem kell Í-elti:rni, és nem forgalmas az adott út. Belátja,

nenr volt taktikus ez a lépésiik'

Lisztes Gvőző:Mit jelent az,hogy nrinden ingatlanig bevezetik a csonkot'

Mázár Ferenc: A telek*ratarig vezetik be, ne kelljen tÓbbszor mát atertiüetet fel-
'J-

TllÍl11. .bsszerusegi szemporrtbÓl rnindenhcl kiépitik, de giunem lesz beiiir.

Rieger Tibor:Elóiras van-e hog-v a csonkot hol helyezzék el.

Erdei hffe: Varr előiras, hogy a csonkot hol szabad elhelyead



Imri Zoltan:Veszprém megyében van_e oiyan teieptilés ahol mtikÖclő gazvezeték

van'Horman jon a táwezeték, Ha zugusztus 3l'-ig nem késziil el a gánrezeték

kap-e valamit az Ónkorményzat.

Mázár Ferenc: Yeszprém megyében nincs olyan teleptilés, ahol a gÍ'r;szogáútatás

ÍneÍrne. A táwezeték Ajka felol, a MoL ifiado állomastÓl indul. A fóvállalkozó

napi loo ezer Íbrintos kotbé* frzet-.ha nem késztil e7 a gánvezetek.Ezért érdeke

a fovallalkozónak hogy rninél előbb legyen gilnrezeték-

Biztos, hogy lesz gínUrkuton anyÍtr folyaman.

PÍbffZsolt:Köszoni a meghivottak koaemtiködését, reméli hogy augusztus 15._ig

Urkuton a gilzvezeték megépiil, és a tél folyamán nrar az érdekeltek arzal

ftitenek.

3. napirend: Vegyes ügyek.

a.Í szc,ciÍilis ottlrorri beutalás.

Előadó: jegyzo

/Irásos elóte{esztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés" hozzászilás: Nem hangzott ei.

A Képviseiőtestület egyhangulag _ lo szavazat1a|. - ellenszavazatnélküi _ az

alábbi hatarozatot hozta.

l2lI999' iÍÍ!.I8./ ckKt. sz. hattirozttt

t-iri'-ot Kozsé g Önkonnanyzat Képviselőtestiilete Nagy
Á.oo lsz.L9?4. Május 3l. arr. Papp Karolina/ 8409 Ur_

kút, Ady u.2. Sz. alattiiakosPszichiátriai Betegek

otthonába beutalja'
A PszichiáaluBetegek Ütthonába torténő beutalás ha_

tárazatlan időre szól.

Felhivja nevezett ideiglenes gondnokanak l Nary Lászli
84co Ajka, Kisfaludy u.7 .l 1igyelmét, hogy

} az ellátas keztletének legkorábbi időpontjaról az n'
téanény vezetőj e értesiti,
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l a i_érőlrely.Jt, azértesités kézhezvételétől számitott 15

napon belul el kell foglalni. ellenkező esetben az el

nem Íbglalt Íérőhelyre más szernélyt utalnak be,

J azotthonba vig've mzgával személyi okiratait

/anyakonyvi kivonat, szig. Stb./

A 1izetendő személyi térités dtjáÉ az inténnény vezetője

állapitja ffi98, melyet havonta, az elhelyezti intézrrt&ry

szabályai szerint kell megfizefiri.

E hatáxozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A hatát ozat feltilvi zs gál atát _ j o gszabá\'s érté sre val Ó

hiv-atkozással - a |nat-ad: tzat kezlrezvételétől szamit'ott 3 o
napon beltil lehet kérni az Ajka Varosi BiróságÍól, nrely

ker*setievél Úrkut Község Ünkonnányzat Polgárraesteri

líivatalránal nyujtandÓ be.

Indoko]ás

Nagy Ltszló ideiglenes gondnok kérte édesapja Nagy
| _r_-

Aron tjrkirt, Ady u. ?. Sz. aialtiiak*s szociaÍis offhonba

torténő berrtalását, mert nevezett egészségi áliapota mi-

att csa]ádban va]ó gondozása nem megoldott. Dr. Gyore

Gyongv a Stimegi Var-osi Kórhaz Psychiatrinasztiilyit-
nak VezetiÍje szakorvosi véleménye alapjan Nagy
Árorurál időskorí dflne1gcia észlellrető, gyórykezeléstől
jartdás ne.m várható.Önáiió éietvitelre képteien' ezért

elmebetegek szociális otthonába történŐ elhelyezése ja-

lasolt"
A kérelm ező Íútal fizetendo téritéSi dij mértékét az el-

helyező intézet állapitja ffieg.

Úrkartír-ozségGnkornrányzatKép'víselőtestíileÍehatá-
rcz3'''itt azl993.É* ru. $. 6?-68, . ?l' 93 *. l?l bek., ll4.

s. l2lbek.,v"alamint a29í1993- lIl..l7 '/ Korm' sz' r' 2' $'

l2lbek. és 16. $. Alapjan hoztameg.

Felelős: jeryzo
}iataridő: i999. Április2.

b.l Lakásépitésre vásarlásra, kölcsontoriesztésre vonatkozÓ kérelmek'

Előadi: Polgármester
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Pfaff Zsoli polgárrnester: P a:iásti JÓzsef Úríu i, Zső{tapusztai iaktls részére az o*-

ko**y"at i998 évb,en épitési ieikei értékesitett', meiyen az épiik*zést meg is

kezdte' Lakásépitési támogatást kért, a feltételek fermáIlnak, a megfelelő szerzi_

déseket esatolta. Javasolja részére a támagatás megállapitását.

Rótb Fererrc rJrkrrt, Spor1u. i8. Sz. alaÍii iakos kolcsöntÓrleszéséhez kért +nkar'-

m&yza+jtámogatást. Csatoita az oTP igazoiasat, mely szerint havi 3720._ Ft a

havi tor{esztőrészlete /épitési/. a családj ihan az|farcjuto átlagiÓl'edelem 2l.167 .-

Ft.RÓthékatbiztatta. adjak be a kérelmiiket, mert elmondásuk alapjan ug-v tt'int,

hogy olyan il}agas az épitési torlesztőrészlettik, hogy nan birjak fizetrii, és igy

arv"résre is sor kerülhet. A benyujtott bizonyitékok viszont nem ezt mutatjak.

Kérdés. hozzászólás:

Dr. Diczy Mariann: Az elmult évben iÍj. Rieger Tibor kapott családi haz

-piteseheztÍmagatást' loo ezer f'orirrtnál tobbet' Javasolja - tekintettel Palástiék

siociaiis heiyzetére - ugJ-vanannyit adni. Véleménye, hogy a faluban tobb olyan

család van, akik nagyobb torlesztórészletet tizetnek, kevesebb jovedelem mellet'

PfbffZsolt: 2co ezer Íbrintot kapott fueger Tibor. Jogosnak tarüaa véleményt, Ő

is támogatja.

Vassné Balazs GyÓrBvi: Palástiélrrrak ő is 2oo ezer forint kamatmentes támoga_

tást javasol, RÓthéirnak nem javasolja a törlesáőrészletre a tamogatást. Más csa_

ládok jóval tobbei torlesztenek.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - lo szavazattal,- ellenszavazatnélkiil - az

alábbi hatarczatot hozta:

í-3119?9. líil.t\.i ckKt. sz. ttutárazat

Llr'kirtKÖzségGruk_onrrányzatiKépviselőtestillete
3lL99I. iTtr.i8.l Ol*t. sz. rendelat aiapjaaRith Ferenc

Éiri,:ti, SpoÉ u. 18. Se. alatti lakos kamaffitruogatás iránti

k-érebnét eiutasitja' mert a családban azLforejutÓ át_

lagiovedelem 21.l6i'- FT, mely az oregségl nyugd{

mindenkori legkisebb összegét 15.350._ Ft_ot megha_

ladja.
Ehatárazat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A hatarozat féliilvizs gÍúatitt _ jogszabalysértésre valÓ

lriv'atkozássai - a hatáa azat kez,lrezvételétől számitott 3 G
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napon beltil lehet kérni az Ajkai Varosi Biriságtil' mely
keresetlevél Úrktrt Kozség Ür:koruranyzat Potgárnresteri
I{ivataianal nyuj i:rndó'ne.
Felelős: polgármester
Határidő: azgnnal

A Képviselőtestiilet eryhangulag _ lo szavazattal,- ellenszavazat nelktil - az aláb-
bi határozatat hozta:

Í4it999. /ÍlÍ.!8./ okKt. sz. határozat

Urkrrt Kozség Önkorrn*rryz atának Képvis*lotestiilete
Palasti József és neje Urlntt' Zsófiapusdai1akosok ré-

szére 2oo.ooo.- Ft. azazKettőezer Íbrint kamat és

költsé gmentes vi s szafi zetendő táma gatást áll apit m gg,

az iirkuti 5l7ll8 hrsz-u ingatlanon családi haz épitése
céljábil'
A kérelmezők a helyi tlmtsgatást 15 év a\aít, eryenlő
részletekben tartoznak megfi zetni'
AMegallapodástntalmazzaatészletesfeltételeket,
melyet a jegyző keszit el.

Felelős: jegyzo
Határidő: április lo.

c./ Firitlr Csaba teiekvásríriási kéreirne.

Polgármester: Fuith Csaba kérelemmel Íbrdult a KépviselőtestÍilethez,hogy a
39zl9 hrsz_u 763 m}naryságu telephely elnevezésü tertiletet részére értékesitse.

Kérdés. hozzászÓlás:

Vassné Balazs GyÖrgvi: Mire akarja lrasználni a tertiletet' Traktorok tarolásara?

Lisztes Gvőző: Uthasanalatot biztositja?

PfaffZsolt: olyanhelyzet állt elő, hogy az #ntettteríilet kortili területek már

Fuith Csaba, ill. Fuith Vencel tulajdonat képezik. Bekeritett tulajdornészen belül \

bámit _ traktort is _ tarolhat. A vinrajzoikörtiladja a képviselóknek, melyen jÓl

láthatÓ az út,mely onkormrín-vzati*'1ajdon, és azíttmegÍ-elelii hasnólatift
biztositani keti. Az úi kiilÓn helyrajzi szárqon is található'. o személy szeitnt'az
ingatian eladása meileit van.
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Vassné BaÍazs Gvorqyi:Javasolja az ingatlarrt 4Ü'ÜÜÜ'- Ft-ért értékesiteni'

A Képt'iselőtesfuIet eryhangulag - to szavazattal,- ellenszanazatnélkiil - 'az alilb-

bi hatírozatot hozta:

!5il999. 1III.I8./ ÓkKt. sz. határozat

Úrkut Kozsé g Órrkonrrarryz*ti Képviselőtestii1ete Fuitlr
Csatla tIrkut" Rózsa u' 9. Sz. alatti lakos részére

értékesiti 39719 fusz_u, i63 tÍl2. naryságu ingatlant

4Cl ooo'_ Ft' l''ételárétt.

Felelös: polgármester, jegyző
Hataridő: ápnlis lG.

d.i Rieger Tibor alpÜi$ármester:Tá3ékoztatja a képviselőtestiilgtet,-hogy cége a

Rieger es Társa Bt azurktlti telephelyén, csökkent munkaképessegti dolgozik
részére munka}relyet szerefite kia]akitarri, ehhez pá|-vinatiparztis igényelhet.

APéúyÍ:zategylk pontja arra kiváncsi, hogy az Ónkorminyzattamogatja-e a mtrÍ}-

kahelyek kialakitasát, ha igen' ury aáis meg kell jelolni, milyen Íbrmában.

Kéri képviselötaÍsait, hogy az onkornrinyzatugy támogassa e vallalkozást, hogy

az ipartnési adÓ Íizetési kotelezettség alÓl mentes iilj ön.

Kérdés.hozzászÓlás:

Klein Zoltalrné :Milyen munkahelyek kiaÍakitásara gondoltak.

Vassné Balazs Györgyl Ez.a beruházás meirnyibe fog keriilnT.

Rieger Tibor: Számitasaik szerint tfrlánaz 5 millió Íbrintnem is takarja a beruhá_

zast'Ülyan munkahelyeket akarnak kialakitani, ahol 5f)-6C} Yo-os csokkent

munkaképe s sé giieket fo glaIkoztathahak.

Pfafi-Zsolt polgármest-er: javasolja aziparikési adÓrÓl szÓlÓ helyi rendelet

midositásával a jegyzÖt megbizni,- ame*n14ben erre mÓd van,- és a kovetkező

testÜrleti ulésre aá beterjeszteni, ha a Test-iiüet ezzel egyetért.

AKépviselőtestiiletegy_hangulagpolgármester javaslatávaleryetért.

e.i Kábeltv hasanalati dij.
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Polgáfinester: Tájékoztatja a Testiiletet, hogy aZkeikartrantartÓkkal a mai napig

nenr sikertilt szerzidést kitni. Azzú a kéréssei fordulnak a Testíilethez, hory a

kábelt'v hasana]ati diját 39o.- Ftlhira emelje, nrir,'el az eddig érvényes dijt}Ól , ami

23i}._ Ft/hó volt, nem jÖnnek ki'

Kérdés. hozzaszÓlás:

Rieger Tibor: Ez uryanakkora osszeg, mint arnilyen a Nagyvazsonyiaké

""t;xy-" *Ő"el őket is meg iehetett volna t}izni azuzemelt-etéssei. Á kivetkezi
testiileti tilésre meg keil őket hivni'

Terrk Attila; A vá,esorr_viak vajon 39o'- Ft-ért válla|ják-e. Feltétie*iil rneg keÍl

őket keresni.

MádIne:Ji lenne, ha ol}'an csináI*á az í1zemeltet-ést', aki é* isttozzá.

PÍbffZsolt polgáfiIt*ster: Jávaslata' hogy a kérésrőlmq:st ne elont-senek, hanem a

k*vetkezi testiileti iiiésre hivják meg a Satel Kft képviselÓjét, hallgassák nteg, és

annak Íiiggvén'"-ében kell donteni.

A Képviselőtestíilet a p*tgánnester j avaslatát' egyhangulag elÍbgadta''

í/ Iskalai rrrenzás étkeztetés-

Polgánnester: Az e}mrrlt testiileti iilésen mar krgyalva let-t az iskolai menzás ét_

keztetés hel,vzete. Mivel a Beli k-ft ápriiis_május korn_lÉkén megnyilik, szÉikségÉk

van a kölesönadott eszközokre' melyek nelktil az Ór'Ódában a menzás étkeztetést

nem lehet megoldani.

Klcin Zoltánné: Arril r..olt szÓ, hog.v a pénzügvi bizottság szárrritásokat r€gez, és

arurak fiiggvényeben ffirténik a dontés.

Yassrré 1997. É.'&en nem l*ff k*lorr bontva az ivaáai étkeztetés' iry nerx fudott

számitás*kat vé geani. .

Mádine:A pénzíiryi bizottság Sem au Óvidátói, se*l Tenk AttilátÓt nem kapott

adsrtokat.

Taplakné vezetŐ óvÓnii: laki e napirendi pont tarryalására lett meghivva./

Koszorretet mond Tenk Attilának, hogy kolcsonadta a sztikséges eszközoket'
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Számitásai szerint az élelmezésen az ovÓdában havi 23.990.- Ft a megtakaritás,

anri még l fonek a berét sem fedezi, és 2 dolgozot faglaikoztat amel}Zaés a ktil_

sős étkezés miafi"
Ha tovább akarja folyatatni' llgy beruhazásra lesz srükség az Ó*kormányzat ré_

széről'
Ha megsziinik. ugy 2 kozalka|mazottnak kell feimondania. Ezek végkielégitése,

felm*ndási időre jarÓ trére tetemes. Ki kell gazdalkodni.

Rieger Tibor: Tehát cs*k az Ór:Óclai étkezt'etés maradna. A r'ezetö Óvónő ezek

szer"int nem is ragaszkodik a nrerrzás és a kiilsős étke"éshez?

Tcplai<rré: Ragaszko &nahor'zit- de nirrcs l rnilliÓ fbrint a beruházásra'

Tenk Attila: Vátlalják a menrás és a kíilsös étkeztetést is. Haaz Ór'oda is csirrál-

ja, ugy' versenyhelyzet fog kiilakulni"
nz ovodanak koicianadott felszereiési tárgyakat kéri vissza, nltásra keil'

PfaffZsalt:Az onk*rmányzat nem fud garanciát vállalni arra- hogy a kiilsős étke_

"ők 
át f"s'ak menEi a eéh"egorba, ameneáva] kapcsoiatban is aruryit tud vá'llalni,

ha kimondja a képviseiötesttrlet' hogy az ÓvÓcÍában a Ínenza megsztinik, iehetőség

vaJ} a u.'',iégláto egységbe az igénytrevételre, de hory hanyan Íbgiák igénybe

venni, azt nem nrdja.

Rostási Mária:Ámennyiben az ir.odá"oan a il}€nzás étkeztetés megsztlnik, ugy

célszeriinek tartaná, b*gy a tanév végén sztinjon meg . }Ja} ÉŐ kozalka}mazotÍnak

a kozaikalrrrazotti jogviszonyát:rreg keil szúntetni, ury piúyiaat alapján annak

egy része lkorábbi év'ekben nagyobb része/ vísszajon az onkarmányzathaz.

Tenk Attila: Neki nyitásra kellenek a kölesönadott asztalok, székek. Ha sikerÍiúne

is a rrregegyezés az időpontot illetieil' Ügl - 3 olyan alkaiorrr lesz' amikor a szé_

kek,asztalok kellenek. Ki fogia azokat Íbiyamat'osan szallitani.

Rostasi Mária: A közlrasxru dolgozÓktrid meg lehetne olclani, de az önkormany-

zattol is el lehet vinni a székeket, asztalokat, a hi*talévi időre.

Tenk Attiiá: Megoldhatinak tartja a problérnát. Kéfi a TestiiÍetet, hogv a menzás

étkezéshsz j aru$on hazzá az onkorm'ány zat.

PÍ"afi"Zsolt polgánnester: Javasolja, Tenk Attita dolgozza ki a menzás étkeztetés

d'ját' é- kÖ*tkezö tesiiiieti tiiésen a menzával kapcsaiatos megsztintetésre is

t issZatérnek a képr'iselők.
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A Képviselőtestiiüet polgrínnester javaslatr{t egyhangulag elÍbgadta'

Eryéb üg.vek.

Mádlné Sas AnikÓ: Az Önkormtnyzatt-ulajdonában lévő tornacsarnok ktirnyéke

*gy"' *"d*-t'en' gazos, szemetes' Az elmult héten volt a roki verseny' ahova

u *"gy. nagy részerol érkeztek a vendégek. Egy par szülőnek kellett a csarnok

t<eirnvér.et rúdne knni. Javasolja a, erie\a munkakÓrrel megbizott dolgozővú a

környék síirgiis és megÍblelő rendbetételét'

Vassné Ba]azs GyÖrryI.A tornacsarnok gondnokanak, Gubicza Jánosnak van_e

miinkakori lelrása.
i is szégyelte *agát a tcrrracsamok re:icezetleirsége miatt.

A í-ocicsapatrrak ai orrkorrnárr1r'at 7Ü{f eFt támogatást "oiziositott- Eivárná, hogy

ennek Íbjében, vagy ez nélkiil is a foeipálya kornyékét Íblyamatosan

r'endbetartsák.

Li sztes Győző :l gaz-e,h o gy a kozh asznu fo gl alko ztatottak, a Bol fegor

ráta]akitásan dol goanak.

FÍbft-Zsolt: Gubicza.Tánosnak van munkakori leirása, szerepel benne a tornacsar_

nok konryékének rendbetétele is'
A kozlrasanu munliások nem a Belibe dolgoanak, hanem ae onkormiflyzafrtak-

Uryanis, amikor a tornacsarnok épiilt a villany'hiúazategYlk kábele rosszul lett

bekötve, ezértazt most korrigáIni kell, kozösen az akkori kivitelezővel, és az

ÉcÁsz_at. Az ar*k ásását *égezték a kaáasanc m'.inkások.

A Képvi selőtesttilet a pol gármester viúaszitt eryhangu|ag elfogadta'

Tiibb tárgy nem volt. a polgármester az iilést 2l'l5 Órakor berekesztette'

árnrest'er

kÍilft.

ll
'.to. Lr,,u t\o* -
F-oltási Mária

jegyza


