rozs z a oNronptÁrwzer rrpws ztrirg srÜtETE
ÚnrÚr, ruÍrlczt (I. 45. TEL.:

szÁpt:

88/23()-003.

29-1012000.

lrevzőroNvv
rÉszÜtr: Úrkut

KÖzség Ónkormiínyzati Képviselőtesttiletének 2000. Szeptember 7 .-énlcsütörtÓkorr/ du. 17.00 órai kezdettel megtartott ti{éséről.

üELEN VANNAK: Pfaff

Zsalt polgiírmester,

Imri Zoltiírr,

Klein Zoltinné,
Lisztes Győző'
Mádlné Sas Anikó,
Vassné Balárs Györgyi képviselők.
dr. DÓczy Mariann, Kocsó Jánosné,

Rieger Tibor képviselők.

reNÁcsxozÁst loee,at nÉszrwsz:

Rostási Mária jegyző,
|-2.l napkendi pont tarryalásanáI: Czkéiqr Karolyné iskola igazgatÓja,
Toplakné Feith Rozalia óvoda vezetőj.
3./ napirendi pont tarryalásanrít: Horváth Jiínos Sportkör tigyvezetője,
Farkas JÓzsef Sportkör megbizottja.

ez ÜtÉsnntyr:

rozsé$táza - tanácskozÓ terem.

PfaffZsolt polgármester: Köszorrtötte
tilés hatrározatképes, mert a Testiilet

a megielenteket és megállapította, hogy az

l0 tagiábÓl

ó ffi

jelen van.

Ezt követően ismerteffe az ülés napirendjét, melyet a Testtilet eryhangulag
elfogadott.
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NAPIREND:

1.l Úrkut KÖzség Önkormanyzata}OO}. Évikoftsegvetésének
módosításaril - rendelet -tenlezet.

Előadó: jegyza

2.l ÍtrkttKözség Önkormanyzata

2000. I. félévikoltség-

vetésénekvé grehaj tasaról.

Előadó: polgánrrester

3.l

Helyr sportkör működéséről.
ElőadÓ: sportkör elnoke

4./ Vegyes iigyek.
a./ Toplakné Feith Rozalia vezető óvónő kötelező

óraszám

csokkentésére vonalkozó kérelme.
b./ JuhászPéter kÓrzeti megbízoff önkormarryzati lakás
bérleti j ogviszonyiára vonatkozó kérelrne.
c./ Fogorvosi körzet módosítása - Szentgálkörzettel.
d./ adőpőtlék torlés.

A./ Jelentés a lejárt hataridejű testtileti lntÍrozatok végrehajtáséről.
Előadó

:

polgárrrrester

PFAFF Zsolt polsírmester szóbeli előterjesáésében az alábbijelentést adja a
lejárthataridejiitesttiletihatározatokvégrehajtásrárÓl.
41Daa0. /YII.31 .l Öl&t. sz. batározat Pfaff Zsolt polgrírmester részéreaZ
haü illetrrényről a dontést a PM TÁKISZ megkapta.

ilj

42l20a0. NII.3| ./ Öl<Kt. sz. határozat: Pfaff Zsolt polgármester 20aa. Augusztus
1. NapjátÓl a dontésnek megfelelően' a koltségátalany megkapja.
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43/2000. IVII.31./ ÖkKt. sz. határozat:LangGott&iednével a helyiségbérleti
szer ző óés me gkoté st nyert.

44l20a}. NIL3| ./ Öl.í*. sz. határozat: A helyettes szülővel a megállapodás,
SzentgálkozségönkormányzatétvalazeLlátásiszerzodésmegkotésével
kapcsolatos megbeszélések megkezdŐdtek.

452aaa. NIL3L .l oliJ(lt. sz. hatÍrozat: A Német Kisebbségi Ónkorményzat
részérea75 eFt-os támogatás átltalást nyert.
4612000. |YII.3L.l olő{t. sz.határozat: A 3 db konténer megvásiárlása érdekében
az AVAR Kft_vel a kapcsolatot felvette, az aÍ körÍil alku folyik.

2O0a. NII.31.l Ó|&t. sz. hatérozat: A Takarékszövetkezet melletti
vizelvezető arok köriili vaskorlát elkésztilt.
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Kérdés,hozzászólás:
Rostási i\4iária jeeyző. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal kÓrlevele
alapjan, és a Törvényességi osáály szÓbeli törvényességi észrevétele alapjan
javasolja, hogy a 2000. )OIv. Tv. alapjan PfaffZsolt polgrármester részére,a
42l2a0a. /vII.3 1.l sz. Ötrt. határozatban megallapított költségátalanyrÓl szóló
dontést vonja vissza, mert torvénysértő,eryrészt nemszázalékban, hanem
összegszeríien kell megallapítani a kohségátaliányt, másrészt a torvény
kihirdetésénekideje 2000. Június 2.,iw csak az azt követő fel év számlával
igazolt és sztikséges koltségeit alapul véve lehet megállapítani az ártalÍnyt,
legelőbb 2000. December ?..-től.

PfaffZsolt polgrírmester: Kéri a Képviselőtesttiletet, váiameg

a

Kőzigazgatási

Hivata] írásbeli törvényességi észrevételét,és azt követően dÖrrtson, ugyanis
méltránytalannak tmtja a korlevélben a polgármesterekre vonatkozÓ
luxusigényeket.
a lejárt hataridejű testtileti hatirazatokrÓl szÓló jelentést és a
polgárme ster 42 l 2000. /vII. 3 1 l sz Ötnt. sz' hataro zatra vonatkozÓ kérelmét
e gyhangulag elfo gadj a.

A Képviselőtesttilet

.

b./ Polgárrrrester tájékaztatőja akettesttileti tilés kozott történtekről.
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Pfaff Zsolt polgártnester: A Veszprém Megyei Tertiletfejlesztési Tanácshoz
benyujtott pályÍr:ah:nkaq mely aunendszer bővítésére'felujításara vonatkozik,
sikeres volt, mert 10 millió forint lett megszavantae célra. Igy gondot okoz a
beruhazás megvalÓsítasában a hlÍnyző 8 mil1ió forint. Mivel feltétlentil
sztikséges a.rrzrrlr-bővítése, iw a8 milliÓ forint pÓtlásarólis gondoskodni
kell.
Kérdés.hozzászÓlás:
Vassné Balazs Györglvi: Horyan lehet a 8 millió forintot pÓtolni.
Rostási Mária jeryző: Ha a DRv RT az eszköztrasná|ati díjat 3 éwe előre
megelőlegeané azkb. 4,5 millió forintot jelentene, vatamint alltányző 3,5 millió
forintot a gázkÓnrű szállllérőllehefoie pitolni, és az iparíizési adó befizetése is
kb ftl millió forinttal a tervezetthez képest mÓdosul.

PfaffZsolt polgármester. EzenkívÍil a DRV RT ery kedvező kamatozású
hitelkonstrukciÓt is tud ajánlani. Kéri a Testiilet felbatalmazását aziggyel
kapc s olatb an tár gy a7ást a.

A Képviselőtesttilet

a felhatalmazást egyhangul ag megadta.

FfaffZsolt polgármester: A millenniumi zászlő átadási tinnepségek előkészítő
munkalatai folyamatosan torténnek.
Czirak-v Karolyné iskola igazgatija: Yéleménye,mivel az eredeti időponttÓl
eltérően szeptember ló._an lesz aztinnepség, javasolja helyszínnek csak a
tornacsarnokot megjelölni' és a szabadtéri tinnepséget kihaeyni. Igy csak ery
helyszínt kell díszíteni.

MádIné Sas Anikó: Nem tartja elvetendő Ótletrek, annál is inkább nem, mert az
időjarás gyorsan vőltozk, esős időben a díszletek tönkre mennek.

PfaffZsolt: Azászfo ffiya személyétkell újra meghatároni, mert Pfening
Jánosnét baleset érte, és mozgásképtelen.

Lisztes Győző: Zász|ő anyanak javasolja ozv. Kovács Józsefrrét, aki 10
gyermeket nevelt fel tisztességben, becstiletre. A faluban szeretik, elismerik.
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Pfaff Zsolt: Amennyiben vallalja, maximalisan egyetért vele.
AKépviselötesttiüetapolgármestertájékoztatőjáteryhangulagelfogadja.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
1. napirend: Úrkut kozség Önkorrnanyz ata2OOO.Évi torcegvetésének módosítá-

tásarÓl - rendelet-tewezet.

ElöadÓ:

jegyzo

/A rendelet-tervezetet a képviselők elöre, írásban megkaptak./
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györryi: Az előterjesáést elfogadásra javasolja anniá] is inkább,
mert azok a módosítiások szerepelnek, melyeket a Testtilet határozott il98, illetve
az áLlam.

A Képviselőtestri]et 6 szavazattal,- ellenszavazat nélkÍil,az alábbi rendeletet
hozta:
L0/2000. /IX.7J

ÖkKt

sz. rendelet

Úrtrit KÓzség onkormrÍnyzata 2000. Évi
koltségvetésénekmódosításarÓl.

lA rendelet

szÓ szerinti szövege, a jegyzőkönyv

mellékletétképezi.l

2. napirend: Úrkut Község onkormányz ata 2000. I. féléviköltségvetésének
vésrehaJtásaró1.

Előadó: Polgármester

/Az írásos előteriesáést

a

képviselők előre megkapták.l
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Kérdés.hozzászólás:
Pfaff Zsolt: Félévben, ÍÁtaLában az 5a oÁ_os teljesítés a realis, azonban több
feladat csak a II. felévben kertil végrehajtásra, igy ott teljesítés még nem
mutatkozik, pl. a Hivata] tetőfelujítására is a II. felévben kerÍil sor.
Czirráky Krárolyné: az lirtannos Iskolanál a tulóra, helyettesítés címszÓ alaff
tervezettösszegnél a teljesítésuryan 94 To-as, de az alapilleÍnénynél
megtakarítás mutatk ozk.
Pfening Jánosné nyugdíjas pedagÓgus betegsége miatt az őréittulórába fogsaaz
iskola ellátrri. Nem vesznek felhelyette más pedagÓgust.

Vassné Balazs Györgyi: A védőnői szolgálatnríl a belfoldi kiktildetés mit takar?
A sportkor támogatásara a módosított költségvetés 75o elFt, ateljesítés6oo
elFt. Akkor még l5o e/Tt-ot kap a sportkÖr.
Rostási Mríria jeryző: A védőnői szolgiílatnríla belfoldi kikiildetés ríltalában a
z sófi apus ztai utakat fedezi.
A sportkÓr részérea plussz timogatás június 30.-a előtt lett megszavanra, a
kifizetés viszont aá követően lett teljesítve, és eznem szerepelhet még a féléves
koltségvetésben.

Mádlné Sas Anikó: A Mester utca felujítása befejeződÓx? Árajánlatok voltak rá?
Mennyibe kertilt?

PfaffZsolt polgármester: Árajanlatok voltak, a legkedvezobbetva]asztotta, és
annyit fizettiink rá, amennyi a koltségvetésben tervezve volt. A Mester u.
feluj ítasa befej eződött.
Mivel az önkorm ányzat 2000. I. ft léVi koltségvetésibeszámolÓj a időarányosan
alakult, azt elfo gadásra j avasolj a.

A képviselőtesttilet egyhangulag
batÍrazatotbozta:

-

6 szavazattal,- ellenszavazatnélktil - azalÍhbi
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48/2000. /IX.7./

ÖkKt sz határozat

Úrkut Község Ónkonrranyzat Képviselótestrile te az
Önkormiínyzat 2000. I. féléükoltségvetésének
végrebajtásált

66.988 e/Ft bevétellel
61.aaz e/Ft kiadással
elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: december 31.

3. napirend: Helyr sportkör miíkodéséről.

Előadó: sportkÓr elnoke

/Az írásos előte{esztést, a sportkör koltségvetéséta képviselők előre megkaptak./
Horváth János a sportkÓr elnoke: A labdmugó csapatnagy dicsőséget szerzett a
fa]unak, 3.helyezést ért el. A sportkÓr folyamatosan anyagi gondokkal kizd. Az
önkormiirryzattólis ígéretet kapott, hogy 2000. Évben l.150 efft_al fogja
tiímogafiri .Ezzelr".-b.r, csak ó00 elFt-ot kapott, mert a 150 e/Ft a tavalyi
elmaradás.
A község serdÍilő csapattal is rendelkezík, amiért ő személyesen is sok kritikát
kap, mert nem tudjrák megfelelően tiímogatni, az artyagqak bianya miatt.
Egy labdarugó csapatot 3,5 millió forinton alul nem lehet műkodtetrri.

PfaffZsolt polgárrnester: Tény, hogy szép sikereket értek el

a megtrrei

bajnokságon a labdarugók.
A csapafirak legnagyobb támogatőja az önkonrrányzat, holott ő maga is anyagi
gondokkalkúZd. Ettől ftiggetlentirl meg kellene találni az önkorrrrányzatrrak az
utat, hogy a közhangulaümk megfelelő dontést tudjon hozrri.
A fennálló hiany mit takar?

I
Vassné Balazs Györryi: A kikíildÖtt anyagbólnem sok mindent tudott meg. Ha
jÓl értelrnezj az anyagot, az egylk a koltségvetésitervezet, a másik a teljesítés'
A gazdalkodrís mit takar, milyen időpontban késztiLlt?
Horváth János: augusztus 3l. időponttal készült, és 400 elFt afrÍny, melyre
siirgős sztikség lenne.
Vassné Balazs Györeyi: Ajerybevétel 53.800.- Ft, ha egy jegy l00.- Ft, akkor
538 fö állampolgár tátogattaazidel évben amérkózéseket. Naryon kevés,
Rostási Mária jegyző: Az alaptfuámyok, egyesiiletek mar megkapták az
értesítéseket,hory azszjal %-ábőlmilyen összegbe részestiltek.Ez a
sporteryesiiletrrek mennyi péná j elent?
Horváth János: Titok! Majd csak akkor kozli, ha ez az osszeg mar a számlájukon

lesz.
Mádlné Sas AnikÓ: Nem lehet titok, kozérdekii adat.
Horváth Jarros: Titok.

PfaffZsolt polgármester: Mennyi az az osszeg' amire stirgősen szÍikségevan a
sportkÓrnek.

Horváth Jiános: 200.000._ Ft_ra van most stirgősen sztikség, a tobbi ráer még egy'
két hétre.

PfaffZsolt polgármester: Elhangzott' hogy azíparllzési adÓ teljesítésénéltöbblet
mutatkozik. Javasolja ennek terhére a sportkor részérea200 e/Ft-ot támogatás
megadását.

A Képviselőtesflilet 4 igen és 2 ellenszavazattal, azaLétbbjhatározatot hozta:
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49/2000.

/IX7./ okKt sz hatórozat

Úrkut KÓzség Önkormanyzata ahelyr sportkor
tészére2oo.ooo.- Ft. azonnali támogatástbiztosit, az
iparíízésiadó bevételeinek terhére. E támogatásról a
sportkörnek december l5.-ig el kell számalniaaz
önkormiínyzat felé.
Felelős: polgárme ster, jegyző
Határidő: december 15.
a./ Toplakné Feith

Roziilia kotelező őraszélmcsökkentésére vonatkozÓ kérelme.

/I(érelmet a képüselők előre' írásban megkaptak./

Kérdés.hozzászólás:
-Vassné Balilzs Gyorryi: A Testíilet az elm,tilt tilésen foglalkozott tobbek kozö{
az ővodakoltségvetésével,illetve azzalhogy mennyi az ál|amitátmogatás, mepnyi
az önkormányzatítamogatas. Tudott dolog, bogy 7 fő ivónő van.
Amikor az ővaőai csoportok összevonásárakertilt sor, törvény erejénélfogva az
óvoda vezető helyettesi beosáás is megszíint, de a vezető óvinő javaslatara Lipp
Józsefrré pótlékba részestil azért,hogy avezeto óvónő munkáját segítse.
Ezé,rtnem érti, miért fordul ujÓlag óraszámcsökkentéssel a Tesfiilet felé, mikor ez
azza|is jar _ kéréseteljestilésekor, _ hogy a kiesett időben valakinek tulórát kell
fuetnr. Ezt honnan lehet fedpmi.
Toplakné Feith Rozátia: Lipp Józsefiré azértkapja a pótlékot' mert ha avezető
óvónő nincs jelen, úry vezetői feladatokat lát el.
AZ;'aL, ha neki napi l Órával csökkenik a kÓtelező arák szálma nem kell fulÓrát,
helyettesítést fizetrri . Ha ezt a kéréséta fenntartó onkormányzat méltiárryolja, és
|egahizálnlehet, űgy az Óvodan beltil is megszíinhet a negatív
véleménynyilvánítás.

Klein Zoltránné: Az óvo'da Szervezeti és Működési Szabályzatábanle van
rÓgaMe'hogy avezeto óvónő távotlétébenki, és milyen formában helyettesíti.
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A képüselőtesttilet esetleges pozitív dontésével a jelzettnegativ hangulat
véleménye szerint nem fog megsziinni.

Mádlné Sas AnikÓ: Szerefrré tudni a pontos gyereklétszámot, varyis, a
20aa D)Il_es tanéwe bekatott gyermekek számát.
Toplakné: 57 fő a beíratott ryermekek szám4 de a faluban még legalább
gyenrrek van, aki óvódás korú, és viárhati a beírat4suk.
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olyan

Klein Zoltanné: Avezető óvónö kérelrnébena 30 éves multat méltanyolja. Ha a
képviselőtesttilet belemegy és tÖrvényes a hdtér a kozhangulat - ismétti - biztos
ugyanolyan marad.

Rostási Mária jegyző: A közoktatási torvény szerint avezető kotelező őraszá4mát
a fenntartó csokkentheti,ha az ellhez sztikséges fedezetet, beleértve a fulórát is, a
fenntartÓ többlet k0ltségvetésitrámogatiis nélktil, ill. a nevelési intéznénysaját
forrásaibÓlbiáosítani tudja. A csokkentés ideje nem lehet hosszabb egy nevelési
évnél,de tobb a]ka]ommal meghosszabbítható. Toplakné azl998fl999_es nevelési
éwe, egtrr alkalommalkérte a kotelező őraszÍsrrÍnak csökkentését.

PfaffZsolt polgiírmester: Ae önkormÍnyzaÍ e céha plussz bért biztosítani nem
tud.

Toplakné: Az óvóda saját koltségvetésénbeltil tudná vallalni, annal is inkább'
mert ezérttílórát senkinek nem kell fizetn.

A Képviselőtesttilet 4 igen' 2 nem szavazattal, az alábbi hatarozatot hoáa:
5a/2000. /IX.7./

okKt sz hatórozat

Úrkut Község Önkormanyzati KépüselőtesttiLlete
Toplakné Feith Razálía v ezető óvónő kérelmének
megfelelően heti 27 katelező őraszálmát napi 1
őrával, varyis heti 22 arÍra csökkenti 2000.
Szeptember 8. Napjától2000. December 31. Napjáig
bezérőlag. A vezető óvónő kötelező óraszámának
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csokkentéséből eredő tobbletkiadast az óvoda saját
fonásaiból biztosítj a.
Felelős : polgárnre ster, jegy ző
Hatráridő: azottnal.

b.l Jtfuász Péter kÓrzeti megbízott,
Ónkorrniírryzati bérlakás kiutalása iranti kérelÍne.

PfaffZsolt polgármester: A Képviselőtesttilet hosszű ideje azonvan, hory a
községben korzeti megbízott leryen. Hely' lakos útján ezt nem lehetett
megoldani, iw u\ika Varosi Rendőrkapitanyság páíyáruatiltjÍlrr', az urkúti

képviselőtesttilet felajánlasa útján, lakás biztosítasátval az állást be fudja tolteni.
A kÓrzeti megbízott Juhász Péter Szegedről érkezet, és kérelmében a Riákócziu.
45. Sz. atafii önkormanyzati lakás kiutalását kérte.
Kérdés,.hozzászilás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttiíet eryhangulag - 6 szavaz-atal, - e1lenszavazatnélktil - az ailábbi
határozatot hpzta:
5 t/2 00CI:

l:TX

ÍÍÖffit sr Wúr o zat
-

Úrkut Kozség Ónkormrínyzati Képviselőtesttilete
Juhász Péter lsz. Szeged 1965. július 6./ Szegedi
lakós _ korzeti megbizott lrendőrl- részéreazIJrkift,
RakÓczi u. 45. Sz. alattlévő onkorményzatibérlakást
2000. október 1. NapjátÓl,ttatérozott időre, kÓrzeti
megbízotti munkakorének betöltéséig, kiutalj a.
A lakás bérleti díja 2000. október l. Napjától, haü
450Ü._ Ft.
A lakásbérleti j ogviszonyt lakásbérleti szerződésben
kell részletesen rögzíteni.
Felelős: polgárme ster, jegyző
Határi dő. szerzodés megkotésére szeptemb er

25

.
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gJ:Fogorvosi korzet módosíüísa - Szentgiál községgel.
Előadó: Polgármester
lMegállapodást írásban a képüselők előre megkaptr{k./
Polgiánrrester: AZ urkuti önkormányz at 2812000 . /v .25 ./ Ötrt. sz. Ítatározatával
e|vthozzájrárulását adta úhoz,hogy Szentgal és Úrkut községek egy fogászai

körzetethozzanakléfr e,váitozatlanrendelésiídővel'feltételekkel.
Ez van a Megállapodásban r()gzlfue,javasolja annak elfogadását.
Kérdés.hozzászÓlás:

Vassné Balazs Györgs'i: Szentgálon a rendelési ideje jóval több' illetve hosszabb
a fogorvosnak, mint Úrkut községben.

PfaffZsolt: Amennyiben Úrkúton igény mutatkozik, úgy megoldható

a

többszöri

rendelési idő.

A KépviselőtesttiLlet eryhangulag - 6

szavazatta7,- el|enszavazat nélktil - az alábbi

hatérozatot hozta:
52/2000. /IX.7./

ÖkKt sz hatórozat

Úrkut KÓzség Önkormányzati Képüselőtesttilete, a
jegyzőkonyv mellékletétképező Megallapodást
Szentgál és Úrkút Kozségek önkonniányz atai k(>z()tt,
a fogorvosi korzet összevon ására, váitonatás nélktil
elfogadja. A Megríllapodás alákáséra PfaffZsolt pol_
giirme stert felhatalm ar.r.a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
TÖbb targy nem volt, a polgármester az ülést 22.0a órakor berekesáette.
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