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KöZsÉGI ötvxonuÁuyzar xÉpvrsulŐrrstÜLnrn
U R K tI T, Rákczi. u. 45. Te1.: 23o_oo3
Szán: L6_L2/I997-

JEGYZOKONYV

KészüIt: Urkut Község önkormányzati Képvise1őtestüIetének 1997. szep-
tember I5.-én /hétfőrr/ 17.oo órai kezdetteI negtartott, ren-
des üIésérőI.

Az ülés helye: Községbáza - tanácskozó terem.

Je1en vannak: Pfaff Zsolt poIgármester,

Brenn János,
Kleín ZoLtárné,
Dr. Dóczy Mariann,
Iiicsauer Nándorné,
Rieger Tibor képviselők.

Távolmaradását beJelentette: Freund Anta1, Gerecs MiháIy, Gubicza Nándor,
Tenkné Lípp Éva képviselők.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási !{ária ;egyző,
1. napinendi pontnál Toplakné Feith Rozálía

óvódavezető
2. napírendi pontnáI Horváth János Sportkör

EInöke

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte a testüIeti üIésen meg3elenteket.
Megállapította, hory az üIés határozatképes, mert a testiiIet 1o tag3ábóI
6 fő 3e1en van.

Ezt követően megnyította az ülést és ismertette a testületi üIés napi-
rend;ét, melyet a TestüIet egyhangulag eIfogadott.

NAPIREM: I-/ A Napközí otthonos óvóda niíködésérőI.

E1őadó: Toplakné Feith Rozália óvódavezető

2./ "Íájékoztatő az Urkut Sk tevékenységérőI.

Előadó: Horváth János SK Elnök

3./ Vegyes ügyek.

a./ veszprém megye és Veszprém Megyei Jogu Város Közoktatási
Feladatellátási, íntézményháIózat-müködtetési és fe3 lesz-
tésí terve.

b./ "Az épitett környezet alakitásáról és védelméről'' szóIó
tv. . ': ' előírt hatáskör telepitési előirásaíról.

c./
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NAPIREND rÁncYar,Ása nlőr't'

a;/ .leLentés a 1e3árt határide3ü testüIeti határozatok végreha3tásári5l.

Előadó:Pfaff Zsolt polgármester

Polgármester: A le;árt határíde3ü testüIeti határozatok végreha;tásáróI
az al'ább:-. szóbeIi eIőter;esztést tette:

43/]-997. /VIIT-6-/ -o}<Kt- sz- 'r|atározat'. 
Biró Vendel szociáIis otthoní

beutalása a Megyei Ónkormányzati Hivatalhoz el lett küIdve, helyki3e1öIés
céI3ábó1.

44/L997. /v]J] .o./ okxt.sz. natározat: Az Urkut, Csokonai. u. 1. sz. aIatt
ta].-;-I'hó öókorrnányzatí helyiséget kondicionáIó terem haszrráIatára - téri-
tés mentesen- Czékus István részére a Hívatal átadta.

45/f.997. /VIII.6./ okKt. sz. lr.atározatz Pichler Ferenc és ne3e urkuti la-
kosoknak családi ház épitése cé13ábó1 a kamat- és köItségmentes vissza-
fizeteniiő hitel a folyós1zámLára kerüIt átutaIásra.

Kérdés, hozzászőLás: Nem hangzott el-

A KépviselőtestüIet a Jelentést egyhangulag elfogadta.

b./ Pfaff Zso1t polgármester tá3ékoztatta a Képviselőtestijletet, hogy
a szeÍrnyviztisztitó telepre a céltámogatást az önkormártyzat megkapta -mintazt már eImondta eIőbbi testüIeti üléseken is -, ',a Környezétvéde1mi Alap-
hoz is benyu3tást nyert a páLyázat, a hiányaó összeg egy részét a Megyei
TErületfe31esztési Tanácstól szerettük volna páLyázat ut3án eInyerni,
de, a páLyázat a sa;át erő hiánya miatt nem volt elfogadható, vagyís
azt vissza adták. Igy etkópzelhető, hogy a sa3át erő hiánya miatt a céI-
támogatást a3 önkormányzat nem tud3a felhasznáIni.

- A Karsztviz Kft-bőI líárkó község önkormányzata is szeretne szabadulni'
igy már naggobb esély van a kft megszÜntetésére.
A birósági tárg5lalás szeptember 23.-án lesz, az 1 millió Ft. miatt.

&érdés' ltozzászőLás: Nem hángzott eI.

A KépvíselőtestüIet a Pá$6koztatót egyhangr4Iag etrfogadta.

NAPIREND TARGYALASA:

1. napirendi pont: A Napközi otthonos óvóda müködésérőI.

Előadó: Toplakné Feith RozáIia óvódavezető

/Irásos eIőter3esztést a képviselők előre megkapták./
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Toolalmé Feíth RozáIia: Az irásos eIőter3esztésből kimardt, hogy a Napközi
ffigyermekszoru1}ogopéd&aie11átásra.A1ogopédus
A3káróI 3ár ki Urkutra.
vátyázat alap;án 26.550.- Ft.-ot kapott az ővőda, ane1y logopédíai
célokra haszrráIható fe!. A fe1hasznáIásról előter3bsztést készitett'
melyet a fenntartónak, vag3ris az önkormányzat képvise1őtestüIetének 3óvá
kell haglmí.

Kérdés hozzászőLász

Dr. Dóczy Mariann: Az előter;esztéshez mellékelt kimutatás szerinti rész_
ffidiaie11átásrótr.,amagarészérő13óváha8YJa,arrrrá1ís
inkább, mert az összeg naryon kevés.

Brerrn János: A kimutatást ő is ;ónak tart3a. Az előter;esztés alap3án
víszont meeállapitotta, hogy nem igazán 3ött be az, aní-t- a létszámleépités
kapcsán a *épviselőtestület szándéka vo1t. Eg1folytában gondok vannak
Gubicza Józée*ffel, aki végü]- is azért kerüIt alkaInazásra, mert a torna-
csarnok flütésével egyide3üIeg az óvóda körüIimurrEákkal ís ő lett meg-
bizva Zsebeházy Káio1y helyett-
Egyáltalán a közhasznu munkások míért nem dolgoz.rrak ;obban, míért nem segí_
tenek be az intézményeknéI.

Pfaff Zso1t: Tény, hogy Gubicza Jőzsef elIen az i:ntézményvezetőktől sok
;ffin.vissza.Ezértnemrészesü1t3uta1ombaamunkavá11a1ó,ezért
Iett a munkaszerződése csak deegmber 31._ig meghosszabbitva, és nem lett
véglegesitve. Az is tény, hogy eg5i bizonyos pontig kötve v31n az önkor-
mányzat Gubícza Józsefhez, mert csak ő rendelkezik kazánfiitőí, kazánkezeIői
tanfolyammal.

Top1a}<rré: Az óvódának naslon sok gond3a van az ilyen fa3ta munkákbóI kifolyó-
tag. A da3kák pI. nem tudnak kaszánli, de ez nem is az ő feLadatuk lenne.
Gubícza Józsefet pedig nehezen tud;ák rábirni az ilyen 3e11egü munkákra-
Ezt a polgármesternek többször szővá is tették.

Brenn János: Az Ügglel kapcsolatban intézkedni szükséges'
Á' ó"óda 'üködéséről szóIó 

eIőter;esztést 3ónak tart;a.

A Képvise1őtestület egyhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat nélküI -
az alábbi határozatot hozta:

47/Igg7. /IX.L'./ okKt. s'z. határazat

A Képvíse1őtestület a Napközi otthonos óvóda

a.miiködésérőI szóló eIőter3esztést elfogad3a'

b. a Iogopédiai ellátásra páLyázat a1apJán kapott
támogatás felhasznáIásáról szóIó fe1adát*el-
látásí tervet - meIy a ;eryzőkönyv mellékle_
tét képezi _ 3óváhagyJa.

Fe1elős: polgármes&isrr"
Határidő:dec. 31.
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Tá3ékoztató az Urkut Sk tevékenységérőI-

Előadó':' Horváth János SK Elnök

/Az írásos előter3esztést a képviselők eIőre megkapták./

Kérdés htozzászőLás:

Horváth János: A rossz pénzügyi helyzetükrőL az irásos előter;esztésen
krvül el'ondü. még, hory van o1yarrszámJra, amit nem tudnak kiegyenliteni-
Ai hiány_ifedezetére az önkormányzattóI, a vállalkozóktól, és a sport-
körtő} vár segitséget l/s,L/yaarl.

Brenn János: ÉrdekeIné, hory a Dekameron név honnan 3ött, mit takar.

Horváthr,rJános: Tenk Attila urkuti lakos iIyen néven tart3a Sümegen
a discokat' a'ély vállalkozása aránylag 3ó1 megy, és ő tárnogatJa is
rendszeresen a sportkört, ezért l{erüIt felvéteIre a ltkérdezett név-

Brerur János: Több urkuti Iakos is fela3ánIotta a Sportkör részére a
;ffi]J'i Jövede1emadó3a L %_őt. Erről mit tud a Sportkör elnöke.

Horváth János: Az APEH-tóI mos kapott
nyiIatkozatokat keIt csatolnía, és ugy
Se1entenek ezek az L %-ak.

KIeÍn Zoltáruré: A labdarugó csapatnak
felSebb gusson?

Horváth János: A cél, hogy itt
több_pé"" kelI, ami nincs.
Félő' hogy most is az anyagiak
nie, aminek az a hátránya, hogy
ki.zárják.'

levelet, kü&önböző ígazolásokat'
tud3a, hog5r 55.OOO.- Ft-ot

van Iehetősége, hory a negyeinél

maradJo]n a csapat, a fel;ebb 3utáshoz még

hi'ánya niatt a csapatnak vissza kel1 1ép-::
akkor 3 évig Urkutat a megyei ba3nokságból

Pfaff Zsolt: A sportkör miiködése egr pont körüI, még pedig a pénz körüI
fo"og.. A" eIőter;esztésből kiderült, hogy mire mery el a sportkör pénre.
Tud3a, hory az urkutiak - mind' a sporto|ók, mÍnd a lakosság - igényeIte,
hory a meg1ei csapatok köz6 kerüI;ön a Labdarugó csapat. Éppen ezért,
az önkormányzat a lehetséges anyagi tárnogatást . egadta, megad3a, azonban
fig3re1emmel ke}} lenrri arra' hory az örrkormányzat pénzúgyei nem ugy alakul-
tak, ahogy az várva lett, ezért a támogatásoknáI is nehézségek adódhatnak.

A Képvise}őtestület az UrkutSk.t6vékenységéről szóló előter;esztést
elfogadta.

3. napíqgridíl,pont: Vegres ügyek.

a./ veszprém megre és Veszprém megyei Jogu Város Közoktatási, feladat-
ellátási' intéznényháIózat-miiködtetési és fe3lesztési terve.

Előadó:

Pfaff Zsolt:

Pfaff Zso1t polgármester

tárg;ralásr:a a
eryetértenek,

Kérdés hozzászőLás: Nem harrgzott el.

A fe;lesztési tervet az iskola megkapt'a, az óvódának meg_

Hivatal e1küldte.Az abban fogla1takkal az érdekeltek
elfogadásra ;avasol;a.

A Képvíse1őtestüIet egyhangulag - 6 szavazattaI,- ellenszavazat néIkül -
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az alábbi határozatot hozta:

48/Lgg7. /Ix-Ls./ ol<Kt- sz- határazat

Urkut Község önkormányzata Veszprém megye és Veszprém
Megrei Jogu Város Közoktatási, feladatellátási'in-
tézményhálózat-müködtetési és fe3Iesztési tervét
elfogad;a.

Eele1ős: Polgármester
Ilatáridő: 1997.szeptember 3o-

b./ ,rAz épitett környezet a1akitásáróI és véde1mérőI'' szóló tv.-pen eIő-
irt hatáskör teIepitési előírásairól-

EIőadó: Rostási ti[ária jegrző

Jefíytzőz Az 1997. éví U{XVIII. tv. az épitett környezet atakitásáróI és
Gáffie"ol szóIó.'törvény alap;án az épitésügyi hatósági 3ogkört az ügyek
döntő többségében a városi ;tinkormányzat 7egrző7e lát3a el. A tv. 52. $'
/s/ aeu._e aiap;án mód van arra' hory a települési önkormányzat 3egyző3e
ís elláthat3a az I. foku hatósági feladatokat, amerulyiben az önkormányzat
tartósan biztosiha a meghatározott szakmai fe1téte1eket.A
szakmai feltéte|eket a hIyi önkormányzat önálIóan, vagy társuIásban is
biztosithat;a.

Kérdés }rozzászőLász

Erenn János: Mít takar ez pontosan-

Rostási Mária: P|. az építési, a bontási' hasznáIatbavéte1i és fennma-
;adasi engedé|yezési, továbbá az ezekkeI összefltiggő elIenőrzési és
fennmaradási ügyeket, amelyeket eddig helyben íntézhetett eI az xgyrféI
ezekkel most A;ka Polgármesterí Hivatalhoz kelI mennie.

Ha az önkormányzat válIalkozik arra' hogr önálLőart i:ntézze e hatósági
üg1eket, ug5r rnkáIlalnia ke}I az ezze]- 3áró anyagi terheketiss, vala-
mint ;ogszabályban e[őirt képesitésí feItételek a}apJán ügyintéző
fo1glalkoztatását Iegalább 4 évíg.

A Képvise1őtestület egyhangulag - 6 szavazattal,_ ellenszavazat nélkül -
az alábbi határozatot hozta:

4g/Lgg7. /Ix.Is./ öl<Kt. sz. hlatározat

Urkut Község önkonnányzata az 1997. évi LXXVIII.
tv. 52. s. /3/ bek" fe1hatalmazása alapJán nem
él az épitésügyi hatósági ;ogkörök eIlátására
történő ks3e1ö1és iránti Eételemmel.

Fele1ős: ;egyző
Határídő: azonnaI.
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c./ Bakonygáz Beruházó Kft taggrüIésérőI.

E1őadó: Po1gármester

Polgármester: Szóbeli tá3ékozató3ában elmond;a, hory a Bakonygáz
1aggyülése kéri az önkornányzatokat, }ratal;mazzák fel az Erforex
Rt-t, hogy a xöeÁz Rt-vel kötendő vezeték tula3donra vonatkozó
adás-vételi szerződés neg}<ötése ügyében el3ár3on.

Kérdés hozzászőLász

Rieger Tíbor: Irtennyire müködőképes a Bakonygáz Kft,. tesz-e valami
;@JLesztésből-.

Pfaff Zso|t: A Bakonrygáz Kft a GYőr-Sopron meryei településeken

'á" a ko"k"ét kivitelí munkákat végzÍ-. l{áIunk azért nem lehetséges
még az idén a kivitelezés negkezdése, mert Városlődön, Kislődön,
ahol a xöcÁz végzi ma3d a kívitÖIezést ís, nem került megépitésre
a gázfogadó áIlamás.

A Képviselőtestüleg eg5rhangulag - 6 szavazattal - elIenszavazat néL_
kül - az alábbi határozatot hozta:

5ol1997. /Ix.15./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzatának Képvisetőtestülete
meghatalmazza az ERoREx Köznüépitő és Üzemeltető
Rt-t, hogy a KöG-AZ RT-veI kötendő vezeték tula3don-
ra vonatkoző adás_évteli szeződés negkötése üryében
e13ár3on.

Felelős: Pfaff Zsolt polgármester
Határidő: azonnaI.

Több tárgr nem volt, a polgármester az ü1ést19.3o órakor berekesztette.

kmft.

e"-\.*. ,J -Rostásí Máriá
jegrző
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