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KészÍilt:Urkrit Község Ónkormanyzati KépüselőtestÍiletének l999.augusztus
30.-án lszerdén/este 19.oo Órai kezdettel megtartott rendkívtili tilésérŐl.
Jelen vannak Pfaff Zsolt polgármester,

I:nn Zaltán
Klein Zohánné

Lisztes Győz(5,
Mádlné Sas AnikÓ,
Rieger Tibor,
Szücs Péter,
Vassné Balázs Györgyi képviselők.
Távolmaradását bejelentette:Dr. Dóczy Mariann, Tenk Attila
képviselők.

T

:

Rostási h,í.ána jegyző
Toplakrré Feith Rozalia ővődavezeto,
CnráW Karolyné iskola igazgatőja.

Az tilés helye: KÓzsé$tána - tanácskozó terem.
PfaffZsolt polgiánrrester: Koszöntötte

a megjelenteket. Megrátlapitotta,hagy az
tilés hatarozatképes' mert a Testtilet 10 tagiábÓl 8 fő jelen van.
Eá követően ismertette aztilés napirendjét, melyet a képüselők egyhangplag el-

fogadtak.

NAPIREND: 1./ Úrkut KÓzség

1999. Évit<ohsegvetésénekmódositása - rende-

let-tervezet.
Előadó
2

.

l

:

Pfaff Zsolt polgármester

Url<tt KÓzség 1999 . I.
ElöadÓ

:

frléü koltségvetésénekvégrehajtásaról.

Pfaff Zsolt polgrínrrester

3./ Vegyes tigyek.
a. l öt'kormányzati
bérlakásra bérlő kij elolés.
b./ kalorex égetésről.

Napm'Bwn

rÁncyarÁsR BrŐrr

:

a.l Jelentés a lejárt hataridejü testiileti batározatok végrehajüísárÓl.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

Pfaff Zsolt pol gármester a lej árt hataridejü testiileti hatér ozatok
az alátbbi szóbeli jelentést tette:

vé grehajtásaról

33ll999. lYII.l4.l Ö!<Kt. sz.hatérozat: Toplakné Feith Rozália az óvódavezetői
allás betöltésére vonatkoz

ő

hatirozat kivonatát megkapta.

34lt999. lYlI.l4.l ol<Kt. sz.határozat Az Óvóda Nevelési Programja
elfogadasáről. szőlő dontés kivonatát a Polgármesterí Hivatal a Napkozi otthonos
Óvóda részéremegktildte.
35-3611999. lwI.l4.l Öb,Kt. sz.határozatok Aziskola és az óvóda az Alapitő
okirat módositását megkapta.
37

ll999. 1YII.74./ olrKt.

sz. hatÍrozat:

A Polgrártnesteri Hivatal Ugyrendje

kihirdetésre kertilt.
3911999. NII.t4.l Öl<Kt. sz.batérazat: Czellahő Konrádné urktlti lakos szociá]is
otthoni beutalásaról szólÓ hatfuozatot a Megyei Ónkormarryzatrészére megkiildte
a Polgármesteri Hivatal.
40 l 1999 . ]YIL 1 4 l ok'l<t. sz. hatÍrozat: A Német Kisebbsé gi Önkorrnanyzat
részérea kiutalÓ határ ozat megkiildést nyert.
.

fiI.9 l ol<Kt. sz. határ ozat: A Vé dőnői szo|gáLat mtikodési
feltételeinek jaütás ára a pá1ryÍnat megkiildést nyert.
42 / 1 999 . l Y

.

4311999. 1YUI'9.l ol<Kt. sz. határozat:
elővásarlási jogról megktildést nyert.

A Bakonygaz kft részéreahatÍrazat az

4411999 . ÍYW.9 .l Ól<Kt. sz. hatérozat: Az önkormarryz at a génbervbÍnásta
befizetettlakossági hozzájárvlásból - engedményezés alapjan 'al5.o12.ooo.-

Ft_ot a kivitelezőnek átatalta.

Kérdés,hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet

a Jelentést eryhangulag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napirend:

Úrkut Község 1999. Évikoltsegvetésének mÓdositása

- rendelet-ter-

vezet.
ElőadÓ : Pfaff Zsolt polgármester

/Irásos előte{esáést a képviselők előre megkaptÍk.l
Kérdés_hozzászőlás:

Mádlné Sas Anikó: Hogy sikertilt a Polgármesteri Hivatal tetőfelujitasara l millió
Ft-os osszeget tervezni a módositásba.
Vassné Balázs Györryi: A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások
előirényzatánéú,miből,horyan képződött a l4o eFt_os ruhánatiköltségtérités.
Rostási Mária jeg}ző: Az iparllzési adónál a tewezetthez képest, az
adóbevallások alapjanl millió forinttal meg lehetett emelni a bevételt, ezképezné
a tetőfelujitás egy részénekkiadási oldalát.
A Polgrírmesteri HivatalnáLa személyi juttatásokon beliil a megtakaritás abbÓl
adódik, hogy év elején kb 3 hónapig nem voltigazgatási tiryintézo,l,S hónapig
nem volt adÓs, és 1,5 hÓnapig kÖáaszru foglakoztatás keretén beliil volt adótigyi
ugytntézó' A feladatokat, ügyfelforgalmat a meglévő dolgozÓkkal bonyolitothrk,
ezért plus sz munkadij at fizetni nem lehet ett, igy a terv ezett bér me gm ar adt. Ez
kepeú a rubázati koltsé gtéritéstalapj át.

Cziraky Karolyné isk. ig.: Jogosnak tartja, mivel a ktiztiszt',riselőknél
helyettesitést, ill. tulÓrát fizetninem lehet.

PfaffZsolt polgrármester: A Hivatal tetőszerkezeténekfelujitasrára árajénilatot kért,
amely messze meghaladj a az| millió forintot. Ezért a tewezett összegből csak a
balesetveszélyes részeket lehet elvégeáetrrí.

Vassné Balazs Györ8yl. Javasolja olyan szakemberekkelmegnézetni a tetöt' akik
a korszerti, speciális szigetelőanyaggal dolgoznak. Hátha ugy olcsóbb.

FfaffZsolt: Meg fogja nézetrri veltik is.

A KépviselőtestÍilet eryhangulag8 szavazattal,- ellenszavazatnélktil az úábbi
rendeletet hozta:

G ttggg. /WII.3O./ Okru. sz. rendelet
Úrkut Kozség Önkormanyz at 1999. Évt
koltségvetésénekmódositásráról'

lA rendelet szo szerinti szövege a jegyz(5könyv
mellékletétképezi.l
2. napirend: Úrkút kozség 1999.I.

ftléü koltségvetésénekvégrebajtásriról.

ElŐadÓ : Pfaff Zsolt polgrármester

/Irásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák.l

Kérdés.hozzászólás:

Cziraky Karolyné: A személyi juttatásoknál a fulÓra, helyettesitésre tervezett
összeget ugyan tullépték'de az alapilleünénynél megtakaritás jelentkezett, mivel
a meghirdetett allásra nem jelentkezett pedagógus, és eá helyettesitéssel,
fulórában kellett megoldani.

PfaffZsolt polsirmester: Lát-e esélyt az iskola igazgatőja arra, hogy a
szeptember l.-től törvényben megszaboff 3 o/o-os bérfejlesztést az intéznényki
tudja gazdalkodni.

Vassné Baliizs GyörryI' Elüleg ki kell fudnia gazdálkodni.
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Czirráky Kmolvné:Félő, hogy szeptember l.-től a törvényben biáosított 3 7o-os
ped. Bérfejlesztésre az osszegnem lesz meg. Költségvetésben gondoskodni kell a
fedezetről.

PfaffZsolt: Amennyibet az iskola nem tudja l<tgazdátkodni a 3 7o-os
bérfejlesztést ury a képviselőtestíilefirek gondoskodnia kell anól.
Javasolja, e témára akkor térjen vissza a Testtilet' ha már látri lehet az iskola
szakfeladaton a telj esitést. Ez kÓrtilbeltil novemberben lehetséges.
Vassné Baliízs GvÓrryi: Felhívja a firyelmet, hogy a pedagigusoknál a minőségi
pÓtlék augusztus 3l._vel megsz{inik, helyette szeptember l.-től a kiemelt
munkavégzésértj arÓ keresetkiegészitéslép életbe.

Mádlné Sas AnikÓ: ArrÓl volt szÓ, hogy az év második felében az önlrményzat
visszatérahániorvosiszolgilattémogatására.
Vassné Balazs G}rÓrgyI.A haziorvosi szogÍrílafirál eryes tételek nagyoll
me ghalad ák a tew ezettet.

Pichler Zoltránné penzügyi tii.: Mar a konywizsgaló is javaslatot tett arra, hogy a
vállakozás tiímogatásanal -bánowosi szolgalat, fogorvosi szolgiálat - az
előkényzat ew osszegben kertiljon áltutalá;sra a Bt-nek, fie az Ónkormanyzat
egyenlitse ki a számlakat.
Rostási Mária jegsrző: A szrímlak kiegyenlitése az Ónkormiányzat és a Bt kÖzÓtt
k<itott Megríllapodás alapjan töttéÍdk. Aszerződést módositani lehet, mindkét fél
eryetértésével'

Klein Zoltanné: Aszerződést jó lenne látnie a Testtiletrrek, hory mi van benne.
PfaffZsolt polgiírmester: A következő testiileti iilésre ki lesz ktildve a szerződés a
képüselőknek, és dr. Dőczy Mariannával egyt'itt, az ő jelenlétében
megtargyalásra kertil a felvetett ténnogatás közvetlen átvtalása.

Lisáes Győző: A Zsófiapusztai loo ezer foríntos kozvilágitás felujitásbÓl mi
lett elvégezve.

PfaffZsolt polgármester: 12 db lrímpatest lett felszerelve.

5

A Képviselőtesttilet egyhangulag - 8 szavazattal,- ellenszavazat nélktil az atabbi
hatÍnozatot hozta:
4511999. A/III.3O./

ÖkKt

sz. határozat

Úrkut Község Önkorrnanyzati Képviselőtesttilete
1999 . I. féléviköltsé gvetésénekv é grehajtását

62.l33 elFT bevétellel

6l.3o8

e/Ft kiadással

elfogadja.
Felelős : polgármester j egyző
határidő: december 3l.
3. napirend: Vegyes tiryek.
a./ Ónkorm ényzati bérlakásra bérlő kijelolése.

Előadó

:

Polgiírrnester

PfaffZsolt polgánrrester: A Polgármesteri Hivata]lal egybeépitett onkonnányzati
bérlakás bérlésérevonatkozóan 3 kérelem étkezett.
Karisztl Jarrosné ajkai lakos, ak<t azúrkútióvóda dolgozója' Szabó Istvránné ajkai
lakis, akj az iskola dolgozÓja' valamint Rubin Hajnalka, aki szintén az iskola
dolgozója és zsÓfiapuszta ktiltertileten él.
Kéri a j elenlévő intézrnényve zetőket, nyllatkoz-zanak a kerelme zők'r e
vonatkozóan.

Toplakné Feith Roziália Óvfiavezető: Karisztl Jiánosné több mint 25 éve folyamatosan _ dolgozik aztrkűtjNapközi otthonos Óvódában. Soha semmifele
támogatástnem kapott' Sem lakásvásarlásra, sem eryébe céka.

Czirakv Karolyné iskola igazgatója:Rubin Hajnalka hatÍrazott idejü kinevezéssel
rendelkező pedagigus, ZsÓfipau sztán sztirleivel ery sztikséglakásban él.
Vőlegényévelazértnem tudtak osszehénasodni, mert nem volt lakásuk.
Rubin Hajnalka vállalta azt is, hogy e|véga a német nemzetiségl ped. ffiiskolát.
Rostási Mária jeryzŐ: Javasolja a Képüselótestiile&rek, a döntéshozata}néú verye
figyelembe aztis, hory ezabérlakás mindig is a Hivatal dolgozóihoz
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jegyzői lakásként firnkcionalt.Ezért célszertinek tartaná,ha
kötődött,legtöbbször
csak hatarozattidíőre lenne a lakás kiutalva.
KleinZoltránné: Szive KmisztlJiínosné feléhtu,mivelrégimunkatiírsak. Azesze
azt mondja, hogy Karisálné és Szabóné az ajkai lakásukat eladva, könnyebben
vásiárolnak ery másik lakást, mint Rubin Hajnalka, akj most kezdi pályáját, és
férjhez menés előtt áll.

PfaffZsolt polgárrnester: Javasolja a lakást 2ooo. Augusztus lS.-ig batározott
időre bérbeadni, azt követően ujra igényelni.
Javasolja továbbá, hogy a kérelmezolaől egyenként, nyilt szavazással, szavazzon
a képviselőtestÍiLlet, és aki a legtÓbb igen szavazatot kapja, őlesz a lakás bérlője.

A Képviselőtestii'let Karisztl Jarrosné lakásigényét 1igen, 2 nemszavazattirl, és 5
tartorkodással elutasitotta, Szabő Isfvránné lakásigényét 5 nem szavazattal és 3
tartoz&odással elutasitotta, míg Rubin Hajnalka lakásigényét7 igen és l
tartkozkodás s al elfo gadta és az alétbbi hatér ozatot hozta:
46 Í 1999.

NÍII.30.l ol<kt.

sz. batár azat

Úrkut Kozség Ónkormanyzat Képviselőtestiilete
Rubin Hajnalka Úrkút, ZsÓfiapusztai lakos pedagÓgus - részéreazI]rkűt,Rakóczi u. 45. Sz.
alattilévő önkonrrányzati bérlakást 1999.
Szeptember15.-ibatállyal'IntÍrozottidőre,
2OOO. Auguszhrs 15.-ig kiutalja.
A lakás bérleti dilját, a lakásbérleti szeruődésben
kell rögziteni.
Felelős : Polgánnester, jeryző
Határidő: szeptember 15.
b./ Kalorex égetéséről.

Előadó

:

Pfaff Zsolt polgánrrester

PfaffZsolt polgármester: A kalorex-l és kalorex-3 jelti másodlagos
ttizelőanyagok gyárrásáről és égetésérőlszóló környezeti tarnilmány az
önkormányzat Polgármesteri Hivatalában volt megtekinthető, melyről a község
lakosságát, valamint a képviselőket is értesitette.

7

Előzetes értestiléseialapjan az kjkakornyéki önkormarryzatok elutasitó dontést
hoztak.
VassnÉBa]azs Gvörg}ri: Kémia szakos tarLaÍ lévénismerteti a kalorex égetés
háEÍnyait' melyek alapjan javasolja a Testiiletrrek elutasitó d<intés meghozatalélt.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 8 szavazattal,- ellenszavazatnélktil - azalábbi
hatÍnozatot hozta:
47 t

1999.

NIII.3ü. Í öl<Kt.

sz.

határozat

Úrkut kozség Önkormányzat Képviselőtesttilete a
Bakonyi Erőmü Rt-ben Ajkán torténő , kalorex
égetéssel nem ért egyet.azt elutasitja.
Felelős : polgiínrrester
Hataridő: azonrnl

PfaffZsolt Polgánnester:Tájékoztatja a TestÍirletet, hogy a kábelw tieembetartója
, anagyvétzsonyi Satel Kft felajáÍ'Iotta havi l5o._ Ft/lakás dilial a Spektrum tv be
tudják epiteni. Foglalkozik e témával a Testiilet,Y&gY a lakosságtól leryen
megkérderve. o amagarészéről előnyÓs és jÓ ajránlatnak tartja.
Sziics Péter: Kérdőivet kell kiktildeni a lakosság felé, hogy kit érdekel, vallaljake a plussz l5O.- Ft-os dijat.

E Képviselőtesttilet SzÍics Péter javaslatával eryhangulag eryetért'
Több téEsy nem volt, a polgiirmester az iilést 2030 órakor berekesáette.
kmft.
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Mária
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jegyző

