
rÓzsÉ ct ÖnrronnrÁnry ZAT xÉ pvtsn r, ŐrB srÜr, n rn
U R K U T, RákóczÍ u. 45. Tel.: 23o-oo3.
Szám: 29-612000 '

JE GYZO KONYV

Késztilf Úrkut Község Önkonrrrínyzati Képüselőtesttiletének 2000. Május 25_
én /csütörtökön/ du. 17.00 iraikezdettel megtartott rendes tiléséről.

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgármester,

Imri ZaltÍ'rl.
Klein Zoltáltné
Mádlné Sas AnikÓ
Lisáes Győző
Vassné Balárs Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette: Dr. Dóczy Mariann, Kocsó Jánosné, Rieger Tibor
Tenk Attila képviselők.

Tanácskozási iogsal részt vesz: Rostási Mána jegyző
3. napirendi pontrral. Teiermeyenré Nagy
?aloczMagdolna Krnatóriumi Elnök

Az ülés helve: Községhára _ tanácskaző terem.

PfaffZsolt polgiánnester: Koszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
tilés hatarozatképes' mert a Testiiletet l0 tagáből ó fiő jelen van.

Ezt kÓvetően ismertette aztilés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangulag elfo-
gadott.

Napirend:1./ A szociális igazgatásrol és szociáls ellátásokrÓl szÓlÓ több-
ször módosított 511997 lIv.l4.lÓtrt. sz. rendelet mÓdosítiísara,
egységes szerkezetbe foglalva - rendelet -tewezet.

Előadó: Rostiísi Márla jegyző

2.l AZ ebtartásra vonatkozó szabalyokról - rendelet-tervezet.
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Előadó: Rostási Mána jegyző

3.l Hauser Lajos Emlékalapifuány műkodése , gazdákodása.

Előadi : Teiermeyerné Nary P alőcz Magdolna
kuratórium elnoke

4.lYegyes üryek.

a.l Tájéko^ato a ryermekjóléti és gyermekvédelrni
feladatokról.

Előadó : Pfaff Zsolt polgrírmester

b./ RakÓczil.45. Sz. a7atti Ónkormiínyzati lakás hasanosítiísa.

Előadó : Pfaff Zsolt polgiírmester

c./ Wolszt Karoly lakásépítés céljrára tiímogatás kérése.

Előadó : Pfaff Zsolt polgrírmester

NaprRpuo rÁRcyarÁsa BrŐrr :

a.l Jelentés a lejárt hataridejű testtileti hatarozatok végrehajtásáről.

ElőadÓ: Polgármester

PfaffZsolt polgiármester szóbe1i előterjesztésében az alábbijelentést adta,
alejárthatríridejiitesttiletihatÍrozatokvégrehajtásaról:

2012000. /IV.28./ ÖkKt. sz. hatrírozat: Novrák Antal Úrkút, Honvéd l.2l. Sz.
alatti lakos részére - kérésének megfelelő en - aZ 5l7 116 hrsz-u ingatlan elidege_
nítésre került.

2Il20aa. ilY .28.l . 25/2000. lY .l5 ./ Öl<Kt. sz. hatfuozatok: A Mester utca feluji
tásrárÓl szóló hatÍrozatok kivonatának egy pélúányát a Tertiüetfejlesztési Tanács
részére a páily ánatta| eryütt me gkÍildést nyert.
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2312000. tIY .28./ Ók<Kt. sz. hatÍrozat: 
^ruj 

Atlantisá Térségi Fejlesáési TáÍ-
sulás áItal megpéilyázottkoznunka prograÍnra a 4 foglalkoztatottutiín a l28 ezer
forint átutarest nyert.

24/200a. lIY.28.l ol<Kt. sz.határozat: Az idősek otthonába torténő beutalasról
szóló hatÍrozatkivonatat helykijelölés céljára a Meryei Ónkorman1zat részére a
Hivatal megknldte.

Kérdés. hozziíszólás: Nem hangzott el.

A Képüselötest'tilet a lejárt haüáridejű testtileti hatiírozatok végrehajtrásaról szóló
Jelentést eryhangulag fudomastrl vette.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

l. napirend: A szociáIis igazgatásról és szociiális ellátrísolaól szóló
tobbször módosított 5/1997. tIv.l4.lÖtrt. sz. rendelet

' módosítiísára, erységes szerkezetbe foglalva _ rendelet-
tenrezet-

Előadó: Rostrási Mána jegyző

/Inísos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés. hozzaszólás:

Vassné Balazs Györcyi: Javasolja a lakásfenntartasi koltségeknéla lakás mini_
máIis nagyságátt 40 m2-ben és minden tovíbbi ffi uüán 10 m2-ben meghatiározni,
ellgnkező esetben a faluban mindenki jogosult lenne e trámogatiísi formríra.

A Képüselőtesttilet egyhangulag a javaslatot elfogadta.

Lisztes Győző: A rendeletben foglaltakkal eryetért, azt elfogadtísra javasolja.

A Képüselőtestiilet egyhangulag - 6 szavazattal, - el|enszavazatnélkti{ - az alábbi
rendeletet hoziz;

, 5/2000. tV25./ ÖkKt sz rendelae

A szociiális igazgatasról és szociiílis ellátrísokról szóló több-
szÓr módosított 5ll997. lIv.I4.lÖlrt. sz. rendelet
módosítasára, e gysége s szerke zetb e fo glalva.
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/A rendelet szó szerinti szÓvege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

2. napirend: Az ebtartrísra vonatkozó helyi szabrályokról - rendelet-tervezet.

Előadó: Rostasi Mána jegyző

/Az írasos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák./

Kérdés. hozzászóliás:

Vassné Balrízs Györg.vi: Javasolja a rendelet-tervezetből kihag}rni az 5. $. /3/ be-
kezdéséből ,,vary megköwe''. Véleménye szerint ha az ebet megkottkv az áúLat-

kÍnzrásnak minősril, valamint javasolja kihag1mi 7. s. il bekezdés a./ pontjából a
vendeglátast. A vendé€látő egységben is a tulajdonos döntse el, hory az ebet
beengedi-e vary sem.

A Képüselőtesttilet a javaslattal eryhangul ag egyetértet.

Mádlné Sas Anikó: A 30.000._ Ft-os bírság elég magas ahhoz,hogy a kóbor ku-
tyák tulajdonosai üsszarettenjenek attól, hogy a kutyáikat szabadon koáertiletre
kíengedhetik.

Lisáes Győző: Jónak tartja,hogy lesz ery ebtartrási rendelete azonkorményz-at-
nalq föleg akkor lesz jó, haazabban foglaltak szigoru betartiísra is kertilnek.
Hiába volt pl. a tél végén' tavasz elején a ryep-mester, a kutyak uryanúgy kóbo-
roltak, mint azelőtt.

A KépviselőtestÍilet egyhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazatnélktiü - az alábbi
rendeletet hozta:

6/2000. tV 25./ ÖkKt sz retqdelet

Az ebtartrásra vonatkozó helyr szabrílyokról.

/A rendelet szó szerinti szovege a jegyzőkonyv mellékletét
képea.l
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3. napirend: Hauser Lajos Emlékalapítvany mtikodése, gazdákodása'

Előadó: Teiernreyerné Nagy Palőcz Magdolna
kuratórium elnöke

llrásos előterjesztést a képviselők előre megkapték'l

Kérdés. hozzászÓlás:

Vassné Balazs Gvörgvi: AtájékaztatÓban azttartjafurcsanak, hogy az alapítvány

u-i*totu_épiiűet felújítasával' karbantartásával is foglalkozik, illetve arra is adott

ktpénzt.úvel az isko|a az onkonrrányzat trrlajdonát képezi, az Önkormányzat'

,'uk k l1.o" a felujítasról és karbantartásról is gondoskodni.

Az úapítvényt afia acélra hoztÍklétre, hogy a tanulÓk' pedagógusok érdekeit

szo|gálja.

Czirakv Karolyné isk. ig. Az aLapitő okiratban mindezek a célok szerepelnek. JÓ

@at tényleg fudna fordítani az iskola felujításara, karban_

tartÍséraispétzt, de ez sajnos nem nagyon ment'

Pfaff Zsolt poleármester: Reméli a jövőb en az önkormányz at gazdaságshelyzete

a torábbi évekhez viszonyítva jobb lesz és igy ualapítvránynak éptiüetfelujitásra,

karbantartásra nem kell koltenie.

A Képviselőtesttilet a tájékoztatot eryhangulag elfogadta.

3. napirend: Vegyes ügyek.

a. l T ájekaztatő a gyermekj Óléti és ryermekvédelmi feladatokril'

Előadó: Pfaff Zsolt polgánnester

/Irásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak'/

Kérdés- hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangul ag - 6 szavazattal, - ellenszavazatnélktil - az aIátbbi

határazatot hozta:
l

u26Í2taa. N.25.I ol<Kt. sz. határozat
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Úrkut Község Önkormiányzati Képüselőtesttilete a gyer_
mek jóléti és gyenrrekvédelmi feladatok ellátasráról szÓló
előterjesztést elfogadja, az t999. Éü gyenrrekvédelrni mun-
kát megfelelónek 1art1a
Utasítja a polgármestert és a jegyzŐt, hogy az értékelésről
tájékoztassa a Megyei Gyámhivatalt, valamint az országos
Család- és Gyenrrekvédelmi Intézetet.

Felelős : polgárme ster, jegyzó
Hatráridő: azonnal.

b./ RakÓczil. 45. Sz. alatti önkorrrrányzati bérlakás haszrosítása.

Előadó : Pfaff Zsolt polgárrnester

Polgármester: Bejelenti a Testtileürek, hogtrl aRékőczi u. 45. Sz. alatti önkor_
mányzatibérlakás jelenlegi bérlője Rubin Hajnalka pedagógus kérte lakásbérleti
jogviszonyanak június l5.-ével való megsztintetését, mível féghezmegy, és a
községből elkoltozik.
Javasolja, hogy a megtiresedő bérlakást ne hirdesse meg az önkormányzat, mert
ha sikerül ery körzeti megbízottat a kozségben a Viárosi Rendőrkapitanyságnak
fo glalkoztatni' tlgy a bérlakás neki felajálhatÓ

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs Györryi: Javasolja akorzetimegbízott miatt a kapcsolatot a pol-
gármester minél előbb vegye fel a Vrárosi Rendőrkapitanysággal.

A Képüselőtesttilet a polgármester javaslatát egyhangulag elfogadtrák.

c./ Wolsá Karoly lakásépítés céljiára tiímogatás kérése'

Előadó : Pfaff Zsolt polgiárrrrester

Polgiírmester: Wolsá Kríroly Úrkűt, Rózsa u. 13. Sz. alatti lakós az önkormiány-
zattal vásiírolt építési telken családi hánat épít, melyhez az ÓnkormányzattÓl kér
kamatrnentes tiímogatást. A feltételek adottak, javasolja 200 elFT tiimogatás
megadását.
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Mádlné Sas AnikÓ: Kiindulva abbÓl, hogy még csak a gazdaság1év közepe felé
tartunk' igy méglehetnek lakásvásrárlás irarrti kérelrnezők is, javasolja a 100 efft-
os támogatást.

A Képviselőtestiilet 5 igen és 1 nem szavazattal, az alábbi hatÍrozatothazta:

27/2000. /V.25./ okKt sz" hatúrozat

Úrkut Község Ónkormanyzati Képviselőtestiilete Wolszt
Karoly és neje Úr}:út, Rózsa u' 13. Sz. a\attilakosok részére
100.000._ Ft. azaz&gyszázezer forint kamat és költségmen-
tes visszafizetendő támogatást ríllapít meg azurkuti 5l7 l27
brsz-ú ingatlanon torténő családi ház epttéséhez. A kérelne*
zőkahelyr támogatást 10 év alatt, eryenlő részletekben
tartozrak megfizefiri.

Felelős : polgárme ster, jegyző
Határidö:június 10.

d. l F ogászati körzet összevonása.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

Polgármester: Dr. Steinbach Andrea kérte az ankormÍnyzatot, jráruljonhozzáah'
hoz' hory Szentgal és Údrut községek ery fogászatikÓrzetet alkossanak.
A maga részéről a kérelem teljesítéséhezhozzáfud járulni feltéve, hafogászati
rendelés szempontjából semmi nem fog valtoani.

A Képüselőtestiirlet egtrrhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat nélktil - az alábbi
batárazatot hozta: 

l
28/2000. /V.25./ ÖkKt sz hatúrozat .\

Úrkut kozség Ónkorrnanyzati Képüselőtesttilete elvi hor-zá'
járúását adja ahhoz,hogy Urlút és Szentgal községek ery
fogászatikörzetetalkossanak,változat|anfogászatirendelési
idővel.
Az elü hazzégárulás a végleges megallapodás elfogadásaig
érvényes.

Felelős : polgiírrnester



Hataridő: azonnal.

e.l Itnlj Za]rtán: Kéri a Képüselőtesttiletet, hogy a Góliát Mc Donald's FC-nek
18.000'_ Ft tiárnogatást biztosítani szíveskedjen. A gyerekek uryan tagdijatfnet'
nek, de a sok versenyen valÓ részvételutazásikoltségei elviszik apérut.

Vassné Balázs Györgyi: Ilyen alapon kérhetrre a rocki klub, a néptancosok és

még sorolhatná.

A képviselőtesttilet eryhangulag 6 szavazattal,- ellenszavazat nélktil az alátbbi

határozatothozta:

29/2000. tV25./ ÖkKt sz hatórozat

Úrkut Község Önkormanyzata azllrkuti Góliát Mc Donald'_s
FC_nek 18.000.- Ft. egyszeri tÍmogatást biáosít a gazdáko'
dási tarta]ék terhére.

Felelős: jegyző
Hatráridő: azonnal.

f./ PfaffZsolt polgrírmester: Szóbeli előterjesztésében ta1ékaztat1a a Képviselő-
testtiletet, hogy a Titoil Kft tigyvezetoje személyesen megkereste a benzinkút te-

riiletének rendezése tigyében. Kérte, hogy a TesttiLlet mondjon arat'

Kérdés- hozzászólás:

Vassné Balrázs Gyorryi: A tertilet 923 mz nagyságú Javasolja 300.000.- Ft-ban
megbatarozni.

PfaÍf Zsolt: Nem fogia elfogadni, és gondolni kell arra is, hogy az ő teruletén
kellene két maganszemély ingatlantrrlajdonosnak a gázt bevezetlri.

Vassné Balazs GvÓre}"i: Alkudni kell, és 50.000.- Ft.-ot a gáZ szolgalmi jogra el

lehet engedni. Igy 250.000._ Ft. lesz avételiár. Javasolja ennek megfelelően tar-

ryaljon a polgármester az ügyvezetővel.

AKépviselőtesttilet Vassné Baliázs Gyorg:yijavaslatát egyhangulag elfogadta.

g.l&lgarrnsstgr: Zsófiapuszta lakói levélben fordultak hozzá,melyet felolvasott

a KépüselőtestÍiletnek. - A levél másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi' .
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Kérdés- hozzászÓlás:

Lisáes Győző: A szemétszáillitástvéleménye szerint Zsófiapusztánis meg lehet

oldani, csak kukát kell azingatlantríajdonosoknak vásarolni-

Vassné Balazs Györgví: Meg kellbeszélni a szemétszál|itást az Avar kft_vel. A
ttiuuit u r. öziláútást, utépítést, stb anyagiak hianya miatt nem lehet, de ami szeÍ'

vezés kérdése, azt megkell oldani.

h./ PfaffZsolt polgármester: AzÜjAtlantisz Térségí Tarsuláson beltil megkezdő-

dött Urkuton is a uzelvezeta arkok tisztitása. A 2000. Évi onkormányzatikölt_

ségvetésben tervezve lett 800.000._ Ft a csapadékvíz elvezető rárkok építésére

vonatkozÓ tervekre. Javasolja, hogy mivel ez az összeg a tervekre sem lenne elég'

a kozrrrunkaprogramon beltilfoglalkoztatott dolgozókkal az arkokat _ megren_

delt betonlapokkal - kibetonozni, ameddig u osszeg elég'

A Képü selőte sttilet a pol gárme ster j avas latát e gyhangulag elfo gadta'

Több tÍrgy nem volt a polgánnester az tilést 21.30 órakor berekesáette.

lnnft.

((
írlc o {cl't!-.-'\\C-

Rostási Mária
jegyzőéTu"b
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