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Órai kezdettelmegtartott rendes iiléséről.

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgiírmester,
dr. Dóczy Mariann

Imri ZoltÍn
Klein ZoltÁnné
Lisztes Győzó
Mádlné Sas Anikó,
SzíícsPéter'
Vassné BaLázs Györgyi képüselők.

Távolrnaradiísát bejelentette: Rieger Tibor, Tenk Attila
képviselők.

T
Az

:

iiüés hebe:

Rostasi Mána jegyzo

KozséghÍua- tanácskozó terem.

a megielenteket. Megallapitatta,hogy az
tilés hatarozatképes, mert a Testti{et 10 tagiából 8 fö jelen van'
Ezt kovetően ismertette az iilés napirendjét, mdet a képviselők egyhangulag el-

PfaffZsolt polerárrrrester: Koszöntötte

fogadtak.
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NAPIREND:

1./

Községi Ónkorményzat 1999. Évikoltsegvetésének mÓdosítása - rendelett ewezet.
ElőadÓ: Polgármester

2.l Helyi adótiryi rendeletek módosítása'
ElőadÓ: Polgármester

3.l Kőzségi Ónkorrrrrányzat 1999. III.
negyedéves koltségvetésénekvégrehajtasa.
ElőadÓ: Polgármester
4

.

/ Kozségi Ónkorm ányzat

2

ooo. éü krlltségvetési koncepciój

a.

ElőadÓ: Polgármester
5./ Vegyes ügyek.

a.l Aszocialis torvényből és a ryermekek védelméről szólÓ
törvényből adódi hely' feladatok.
Előadó: Jegyzó
b./ Sza]deladati besorolási rend módositása

Előadó: Iegyzo
c./ Gynrs BT és az onkormÍnyzatkozotti erytittrrrtiködési
megallapodás.

Előadó

Napm'nNo

:

Polgármester, hiiziorvos

rÁncyarÁse BrŐrr

:

a.l lelentés a lejárt hataridejü testtirleti hatarozatok végrehajtásarÓl.
ElőadÓ: Polgárrnester

PfaffZsolt polgánrrester alejáfihataridejti testtileti hatÍrozatakvégrehajtasarÓl
az alábbi szóbeli j elentést adja:
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4811999. lX.?./ Öl'Jíyt. sz.határozat:AzÚrkut Sportkör részérea
témo gatás kifi zeté sre ker{ilt.

1oo

e/Ft-os

49/1999. lX.? ./ Ö|<Kt. sz. hatÍrozat: Teiermeyer Hajnalka és Helga Úrkút,
Csokonai u. 3. Sz. alattilakosok a koztertilethasmalat engedélyezésérőlszóló
határ ozat_kivonatot me gkaptrák.

5ol1999. /X.? ./ Öt&t. Sz. határozat:

A

számitigép megvásarlásra kertilt a

adóügy részére.

5IlI999. lXj .l ÖKKt. sz.határozat: A kábelw rendszer csillagpontossá tétele

érdekébenalá1rtnyilatkozatot azilzemeltető részétea Polgármesteri Hivatal megktildte.
5211999. lXI.ű.l oIKt. sz.határozat: Az Ajkai Kórhríz Feliigyelő Tanácsába a
dr. DÓczy Mariann jeloléséről szólÓ levelet az ajkai önkormányzatrészére
megktildtrik.

53lI999. 1XI.II.l Ób,Kt. sz.llatározat: A sportkÓr az elutasitó döntésről az
értesitést megkapta.
5811999.
a Mangán

lXI.tt./ ÖlKt. sz.hatérozat: Azat*ormányzatingatlan vételi szÍndékát
KFt felé bejelentette.
. lK'.I

l

A szociiilis

otthoni beutalások
helykij elölé s célj ábÓl a Megyei Önkorm ány zathoz megktildést nyertek.
59 -6L l 1999

Í

.

ok<Kt. sz. batin ozat:

/XI.tl

./ Öl<Kt. sz. határozat:Amunkaltatói kölcsön
elengedéséreirrányulÓ elutasító dontést érdekelt megkapta.
6211999.

üsszafizetésének

Kérdés-hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet a Jelentést eryhangulag - 8 szavazattal, - ellenszavazatnélktil
- elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
1. napirend:

Községi Ónkonrriányzat 1999. évi koltségvetésénekmódosítása
- rendelettewezet -.

a

J

Előadó: Polgármester
íIrásos elöterjeszt és a jegyzőkönyv melléklet ét képezi.l

PfaffZsolt pol$írmester: Mint ahogy az írásos előtdesáésböl is kidertil
a koltségvetést azokka] a tételekkel kell módosítani, melyeket a

Képüselőtesttilet

hatér ozott el, valamint a kozp onto sított elók árl'y zatokat.

Kérdés.hozzászolás: Nem hangzott el

A Képüselőtestiilet eryhangulag - 8 szavazattal. - ellenszavazatnélkÍil - az aléhbi
rendeletetbozta:
7/I999. /XI.3o./ ÖkKt. sz. rendelet

Úrkut Kozség onkormanyzat KépüselőtestÍilete 1999. évi
koltsé gvetése módo s itását ől.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzókonyv mellékletét
kepezi.l
2. napirend: Helyi adótigyi rendeletek

_

módositasa'

Előadó: Polgármester
/Irásos előterjesáést a képüselők előre me$<aptÍi<.l

PfaffZsolt polgármester: Más az idei költségvetési év kezdetén szőbakerült,
hogy emelni kellett volna a kommunalis adóról és az ipariizési adóról szóló helyt
rendeletekben megbat ározatt adó óvi mértékét.

Kérdés.}rozzászÓlás:

Mádlné Sas Anikó: Felhívja a Képüselőtesttilet figyelmét, ha nem emeli meg az
iparÍieési adó mértékét, ilgy a 2ooo. éü ipartlzési adÓ kevesebb tesz az 1999.
évinél,mert az anyagkoltség levonhatÓ a nettÓ arbevételből.
Javasolja azipartlzési adót emelni l.4 Yo-ra.
Ha mentességet kap a haziorvosi szolgáúat, ugy a fogorvosi szolgalat is kapjon
mentességet.

Vassné Balazs Gvörgyi: A kommunális adót javasolja 1óoo.- FT-ra emelai'
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PfaffZsolt: Egyetért a Mádlné éútaljavasoltakkal. A kommunalis adót üszont
javasolja 12oo'- Ft-ra emelni, varyis 50 %-kaL A Zsófiapuszta ktiltertirleten
lakók mentességévelegyetért.
Szücs Péter: Nem ért eryet a zsófiapusztaiak mentességével, mert mindennel
visszaélnek' Gondol itt olyanra, pl. az orvosi rendelőben nem varják ki a sorukat,
mert buszra kell mennitik , uryanez van a boltokban is.

Mádlné Sas Anikó: Javasolja meghaüáromi akommunalis adÓniá] aztis,hogy a
befolyt összeg mire kertirl felhasaniilásra 2ooo évben.
Vassné Baliízs Györgvi: Szégyen' hogy némekki a buszrnegríllÓk,
Megfelelően kell őket tisáítani, takarítani és felújítani.

a jrárdrák.

PfaffZsolt polgiínnester: A községben naryon rossz iíllapotban vannak a
csapadékvizelvezető iárkok, azokatfel kell újítani.Prár éwel eze!őtttervek is
késztiütek. Azokat fel kell újítani.A kommunalis adót erre leheüre forítaní.
Vassné Baliízs Györryi: Egyetért a polgármester javaslataval.

A Képüselőtesttilet 7 igen,1 tartozkodás mellett az alábbi rendeletet hozta:
8/1999.

tXI.3o./ ÖkKt sz rendetet

I3ll995. lXII.2o./Ökrt. sz. iparizési adÓrÓl szőlő

rendelet módosítása.

'

lArendelet szÓ szerinti szovege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

A Képviselőtesttirlet7 igen,l nem szavazattal az alábbi rendeletethozta:
9/1999.

tXI.3o./ ÖkKt sz rendeta

9ll995. lllx.ls./Ókrt. sz. kommunalis adÓról szóló

rendelet mÓdoistása.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkÖnyv mellékletét
képezi.l
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3. napirend:

A KÓzségi Ónkormányzat t999. III. negyedéves koltségvetésénekvé grehajtásaról.
ElőadÓ: Polgármester

/Iliísos előterjesztést a képviselők előre megkapüák./
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balrázs Györgyi : A bevételek tervezésénélaz eszkozhaszralati dij
1.4oo efft volt, a teljesítésviszont csak 3oo elFt. Az óvÓdrinríl a
helyettesítésre fordított osszeg tul sok'

PfaffZsoltpolgármester: Az eszközhasanálati dij évi összege lett beterveT{e, a
teljesités azértnem idöarányos' mert a DRV készíttette el és fizette ki a
felujitásra vonatkozÓ terveket, melyek összege 33o elFt . Az ezzel kapcsolatos
Megallapodrís folyamatban van.
Toplakné Feith Rozália Óvódavezető: A helyettesítésnélazértmutatkozik
fulteljesítés, mert kevés lett tervezve rá. AzkÓvetkező költségvetésnélerre
nagyobb figyelmet kell fordítani, és tobbet kell tervezni.

PfaffZsolt polgármester: A III. neg}redévi koltségvetés teljesitése időarányos,
elfo gadását j avasolj a.

A Képüselőtesttiüet eryhangulag

_

8 szavazattal,- ellenszavazatnélkiiü - az a|ábbi

hatáxozatothozta:
63/1999.

Dil.3o./ okKt.

sz. határozat

Úrkut KÓzség Önkormanyzati Képviselőtesttilete 1 999.
III. negyedévi koltségvetés teljesitését

89.065 e/FT bevételellel
84.l48 efft kiadással

ellogadja.
Felelős : Polgrírmester, j egyző
HatÍlrrdő: 1999. December 31

.
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4. napirend: Kozségi Ónkormanyzat

2ooo.

évi koltségvetésikoncepciÓja.

ElőadÓ: PfaffZsolt
polgármester
/Irásos előterjesztést a képviselők elöre megkaptak./

Rostasi Miíria jegyző: SzÓbeli kiegészitésébenelmondja, hogy mint a korábbi
években, most is a koncepciit ugy kellett elkészíteni,hogy még nem volt
végleges minden adat. Annál is inkább mert az állami k<iltségvetésről szóló
tÖrvénytewezetetmég nem fogadta el az országgytilés. Igy tehát a rendelkezésre
alló adatok,tájékoztatók alapjan lett elkészítve a koncepció'
A saját bevételeknél|s%-kos emelkedéssel terveztiik a lakbéreket és a
helyiségbérleteket,a béreknéla tájékoztatő alapjan 8 %-os fejlesztéssel
sziimoltunk, a legsztikségesebb felujításokat vetttik be a koncepcióba, igy is 16
milliós a hiany'
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliizs Gyorgvi: Az iskolanal a bérfejlesáésnem 8, hanem 20 o/o-os.
Javasolja a helyiségbérleti dtjat2o %_kos emeléssel abérlakások diját 15 %-os
emelkedé s sel me giállapitani.

Mádlné Sas Anikó: Nem érti miért lett az iparÍizésiadó a koncepcióban kevesebb
mint a teljesités 1999. Évben.

Klein Zoltránné: Nem ért egyet a lo oá-os lakbéremeléssel,mert az önkormányzat
abszolút semmit nem fordit vissza ebből az osszegből a lakasokra.
IlcrrjZoltán: Több pedagÓgus lakos önkormányzati bérlakásba' Neheztil<re esik a
pedagÓgus fizetésböl fedezni a lakás rezsi koltségeit. Javasolja azilflácio
emelkedésének megfelelő lo %-os lakbéremelést-'
Czirráky Karolyné isk. ig.: A bérfejlesáésnem 20 aÁ-os, de tobb pedagÓgus
sorosan lép elő, és az ő bértik miattmagasabb az összegmint 8 %.

Rostási Mária jeryző: Aziparuzési adÓ azidei évben azért mutat tulteljesitést,
med a hátralékok be lettek hajtva, valamint a jovő évi tervnél figyelembe kellett
venni azt,hogy az anyagkoltség levonhatÓ az érbevételből. Abszolút pontosan
tervezri az adőt nem lehet.
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PfaffZsolt polgármester: Javasolja szavazásra előbb a 1o, majd
lakbéremelést és a 20 oÁ-os helyiségbérletidij emelést.
A Képviselőtestiiüet 4 nem,

3 igen, 1

15

%-os

tartozkodi szavazat mellett azalÍbbi

batánozatathazta:
64 Í 1999.

lXI.3o. l o|<Kt.

sz. batár ozat

Úrkut Község Önkormanyzat Képviselőtestiile te az
onkormányzati bérlakások 10 %-os emelésételutasitja.
Felelős : polgrírmester' j egyző
Határidő: azonrral

A Képüselötesttilet

5 igen, 3 nem szavazatta} az alábbihatánozatotbazta:

65/L999.

lXI.3o./ otrtr(t sz. határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete az
Ónkormányzati bérlakások lakbérét2ooo. marcius 1.
napjától 15 To-kal emelí.
Felelős. Polgárme ster, jegyzo
Hatélr:rdő: azonrnl

A KépviselőtestiiLlet eryhangulag / ellenszavazat nélktiV az alabbibatÍrazatot
horta:
6611999.

Dil.3o./ ÖkKt

sz.

határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete az
onkonnányzati helyiségek bérleti diját 2ooo' marcius
napjától 20 %-kal emeli.
Felelős : polgrlrme ster, jegyző
Határidő: azonnal

Dr. Dóczv Mariann: Javasolja onkornriányzati szinten ugy elkészitent a - koltségvetésitorvéay kihirdetését kovetŐen - a hely' koltségvetést, hory azne
legyen minuszos.

1.
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Aá javasolja, hogy a

jegyző érdeklődjÓn a környezőkazségeknél, és amít lelret
tarsúási formában meg kell oldani. Az Idősek klubját létrehozri az anyagsak
hianya miatt nem lehet. Helyettes sztilői hálőzatkiépítésérevissza kell térni a
2ooo. évi kÓltségvetés tarryalásakor.

A Képüselőtesttilet e$'hangulag

_

8 szavazattal,- ellenszavazat nélkiil - az alábbi

batÍrozatothozta:

68/1999.

Dil.3o./ okKt

sz. határozat

Úrkut Község Ónkormiányzati KépviselőtesttiÍete a
szocialis törvényből, valamint a ryermekek
védelmérŐl szóló tÓrvényből 1999. December l -től
az Ónkorm ényzatra háruló feladatokat vé grehaj tant az
anyagi, személyi és technikai feltételek hirányában
nem tudja.
A helyettes szÍilői háúőzat kialakitás
Februiár 15-ig üssza kell térni.

xa 2ooo

.

Felelős: polgárme ster, jegyzo
Hatiáridő: folyamatos.
b./ Szak&Iadati besoroliási rend mÓdositasa

Előadó: jegyző
/Előterjesztést a képviselők kásban előre megkaptik.l
Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el'

A KépviselőtesttiLlet eryhangulag

_

8 szavazat1al,- ellenszavazat nélktil - az alábbi

batÍrozatathazta.
69 t

1999. lXI.3o. I ot<Kt sz. határ azat

Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete a

/a/l997
l vI.3 o l Ötrt. sz. hataro zatában me ghatiír ozott onallÓ
koltségvetésiszerv és a fenntntása alá tartozó intézrnények
alaptevékenységétrogzitő 1. Sz. melléklet utolsó bekezdését,
mely a Kötelező feladatként ellátandó tevékenységet
tartalmazza, az alábbiak szerint módosítja:
.

37

.
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A Képviselőtestiilet egyhangulag

_

8 szavazattzl,- ellenszavazat nélktil - az alábbi

hatÍrozatothozta:
67 í 1999.

lXI.3o. t ol<Kt.

sz.

határozat

Úrkut Kozség Ónkormrányzati Képviselőtestiilete 2ooo.
éü költségvetési koncepciÓj át elfogadja, és utasitja a
polgárrnestert, jegyzőt és az intézrrrényvezetőket, hogy a
lehetőségekh ez mérten az önkorm ényzati koltségvetés
tervezetét hiany nélktil készitsékel.
Felelős : pol gármester j egtrlző
Határidő: 2ooo. februar 15.
5. napirend:

a.l

Veryes tiryek

A szocialis torvényből és a ryermekek védelméről szÓlÓ törvényből
adódó helyt feladatok.

Előadó: jegyző
/Irásos előterjesztést a képüselók előre megkaptáil<.l

Kérdés.hozzjíszólás:
Rostási Mária jegyző: Té/'ekoztatja a Képviselőtesttiletet, hory Ajkai
Polgrírrnesteri Hivata]lal a kapcsolatot felvette, de elutasitő választ kapott. Ajka
város semmifele társulási formában nem viíllalj a az előterjesztésben szereplő
feladatok elvégzését.

Dr. Dócz-v Mariann: A helyettes sztilői hélőzatlétrehozása elég költséges, és
nehézmegfelelő viíllalkozó sztilőt taláIni. De még nehezebb az idősek klubjanak
létrehozása, mivel az Ónkormányzatnakeffe sem azanyagiak' sem aztngatlan
nem áll rendelkezésére.
Az étkeztetést a helyi étterrnen kereszttil meg lehet oldani, az iskolai menz{hoz
hasonlÓan.

Klein Zoltanné : Az

őv ődában lévő tornaszob át másr a haszrÉilnt nem célszerti.

Vassné Baliázs GyÖrgvi: Elhamarkodott dontés volt a kisebbségi
önkormányzatrrak átadni a megÍiresedett Óvódai csoportszobát.
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Szakfeladat

száma Szakfeladat

megnevezése

701015
?51966

Saját Yagy bérelt ingatlan hasmositása
Önkormanyzati feladatra nem terveztrető

75Il53
751164

lgazgatásitevékenység
Helyl kisebbségi önkormiányzatigazgatési

elszámolás

tevékenység

75|845
t5l922
751768
552312
552323
801115

Yaros- és községgazdiilkaóási szolgaltatás
Ónkormányzatok elszámolása
Intézrnényivagyon mtiködtetése
Óvódai intézrrényi étkeáetés

Iskolai nténrÉnyiétkeztetés
ÓvÓdai nevelés,iskolai életmódra fel-

késátés

8al2l4

Nappal rendszerii, áIt. miiveltséget
megalapozó iskolai oktatás
Haziorvosi szolgiílat
Fogászatt ellátás
Védőnői szalgálat
Családsegítés
Eseti pénzbeli ellátás
Kulturalis tevékenység
Temetkezés és ehhez kapcsolódő szolgiiltatás
Sportintézrrrényés sportlétesíÍnény
mtikodtetés
Sportcélok és feladatok
KöZvilágitasi feladatok
Máshova nem sorolhatÓ szervek
tevékenysége

851219
851286
851297
853235
853279
9zl925
930316
924al4

924047
751878
751197

Felelös: jegyzo
batÍlradő azonnal

c./ Gynrs
ElöadÓ

BT és az önkonrrényzatkozotti eryüthntiködési megiállapodás
:

Pfaff Zsolt polgármester

lMegáúlapodást a képüselők előre írásban megkapták.l
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Pfaff Zsolt pol giármester: A Képviselőtestrilet kérésénekmegfelelően a hiiziorvosi
feladatok ellátására - 1993. évben - kotott Megállapodás a képviselŐknek
postazva lett. Az tény, amikor a szerződés megkötésre keriilt, az önkormányzat
solrJ<al jobb arryagkcrrilmények között volt mint most.
Vassrré Ba]azs GyÓrryi: Figyelembe kell venni aztis, hogy napjainkban
felerőseidtitt, és rövid időn beltiLl tÓrvényi szinÍe fog emelkední a praxisok
pivatizáciÓja. Addig e kérdésselfoglalkoniigazából nem is kellene.

Dr. Dóczry Mariann hiíziorvos: Szeretrré elmondani a Testtiletnek, hogy amiota
Bt-ként működik, azőtaa rendelő tárgyifelszerelé se, aZ ajtÓk kicserélésétől
kezdve a burokig minden megujult' nem beszélve az orvosi mtiszerekről,
melyeket teljes egészébenaz ő koltségén vásarolt, nem kért hozzáaz
önkormányzattól.
A készenlétidijról elmondja, hogy ő napi 750.- Ft-ot kap, míg az ajku orvosok
24l.-FtJőrakészenléti dijat kapnak, mely havi szinten kozeliti a 8o.ooo.- Ft-ot,
éves szinten közel á11az l millió forinthoz.
MádIné Sas AnikÓ: Gondot jelent azis, hory a fogorvosi szolgáat és a haziorvosi
szolgiúat egy éptiletben mtikodik, és nem lehet ktilon valasztani a fiitést,
világitást, stb.
Ha a sport témagatáshoz hasonlitjaaz összeget, mindjárt meglyugtatÓbb a
helyzet.

A Képviselőtesttirlet a tájékoztatót eryhangulag tudomásul vette.
d./ Sporlkör támogatása'

PfaffZsolt polgármester: A Képviselőtesttilet aztigérte, hogy a haromnegyedéves
koltségvetés trárryalásakor visszatér a sportkör támogatására, al<tváltozatlanul
nehéz anyagl kÓrtilmények kozott van. SzÍikségtiklenne 15o ezer forintos
téma gatásra, ho gy fedezrri tudj ak le gsziik

sé ge

sebb kiadásaikat.

Kérdés.hozzászólás:

Mádlné Sas AnikÓ: Tudomása szerint az onkormÍnyzat SzfuíSz-ében nincs benn
az,bogy jótékonysági szeryezet lenne. Miért kell mindenkit támogaffii Az
allásponda nem víItazott, nem javasol ujabb tÍmogatást a sportkör részére.
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Vassné Balazs Gorgyi: Az javasolja a polgármester szavaztassa meg a
támogatást' mert ktilonben órákig elvitatkoznak vwanazon a dolgok, és az
alláspontok nem kÓzelednek.

PfaffZsolt polgármester: Aki a sportkÓr 150 ezer forintos témagatása mellett
szavaz, most tegye.

A Képüselötestiilet

A Szervezeti

- 4 igen, és 4 nem szavazatíal - dÓntést nem hozott.

és Mtiködést Szabéúyzatalapjén - a szavazateryenlőség miatt - a

polgárrnester sztinetet rendelt el, és sziinet utan sportkori támogatas miatt
szavazás ujra történt'

A Képüselőtestiilet 4 igen, és 4 nem szavazatia7 az alábbi hatérozatot hozta:
7

o l 1999. lXt.3o.Í Ö|<Kt. sz. határozat

Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete az
Úrkuti Sportkor kérését,melyben l5o ezer forintos
támo gatást kér, elutasitj a.
Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal.
e./ Sztilői Munkaközosség tálmogatása.

A Sziilői Munkaközösség

értekezletéről jott,
ahol a jótékonyságr bál anyagr részéttárgyalték,és sajnos olyan kevesen voltak a
bálban, hogy a zenekart sem fudtak kifizeüri. Két'r az Ónkormiinyzatot, hory
utólag 2 5 ezer forinttal támo gass a a sziilői munkakÖzösséget.
Czirá]<y Karol}rné iskola igazgató:

FfaffZsolt polgármester: Elmondja, hogy a korábbi évek ryakorlata azvolt' hogy
a Szülői Munkaközösség vezetője mén abá{ szervezése előtt tÍ:sogatást kért és
kapott az önkorményzattil. Javasolja a25 ezer forint megadiísát a
pénnnar advany terhére.

A KépüselőtestÍilet 6 igen, l nem és 1 tartozkodás mellett az alábbihatérazatot
hazta:
7 1!

1999. lXI. 3o.! ÖlrKt. sz. határ ozat
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Ú:kut Kozség Ónkormanyzati Képüselőtestiilete a Hauser
Lajos Átalanos Iskola Szülői Munkaközössége részére
25.ooo.- Ft. támogatást biztosit az onkorményzat
pénzrnaradványa terhére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.
f./ Bérmegtakarítísterhére jutalom.

Cziraky Karolyné iskolaigazgatÓ: Az Áta]anos Iskolában bérmegtak aritás
keletkezett 35o e/FT-ban. Kéri a KépüselőtestÍiLletet, jaruljon hozzá annak
j

utalomként

v alő l<tflzeté

séhez.

PfaffZsolt polgármester: A Polgármesteri Hivat alnátis keletkezett

bérmegtakaritás. Javasatja az intézrnényekben a bérmegtakaritás terhére jutalom
kifizetését.

Toplakné Feith Roza]ia ÓvÓda vezető: Számitásu szerint az ővodában is jÓcskan
keletkezett bérmegtakarítás, kb 2oo ezer forint.
Dr. Dóczy Mariann: az 50 önkormányzati dolgozora átlagban lo e Ft. jut. Nem
sok. Javasolja a kifizetését'

A Képviselőtesttilet'l szavazattal,- l tanozkodással az alábbibatárazatatbazta.
72t

t999.

!XI.3o.l ol<Kt.

sz.

határozat

Urkut Község Önkormiínyzat koltségvetésébena
bérmegtakarításbÓlszálrmazőösszeg jutalmazásra
felhaszrrálható'
Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal.

jeryzi

g.l Hótolás.

PfaffZsolt Polgármester: Rengeteg informáciő érkezett a Polgármesteri Hivata]ba
a lakosság tészéről,hogy a hóeltolás nom megfelelő minőségben történt' A
lakosság és a tapasnalxak szerirrt is a hó egy része sok helyen az uton maradt és
megolvadt, majd ráfagyott. Ez gondot okozott az altőbusz közlekedésben, a
gyalogos kozlekedésben, az áru szállitásban és a kommuna]is szemét
elsziillitas ában is. Kérte a hóeltakarit ást végzó valla]kozót, hogtrl a
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Képüselőtesttilet tilésérejöjjon el és adjon ez-ze| kapcsolatban tajékoáatast és
választ. A vállalk aző azt váiaszolta' amennyib enhazaérkezik időben , vw eljon
testtiüeti tilésre. Mivel most nincs jelen, valÓszinti nem tudott idöben hazaérkeni.
Vassné Baliázs Györgyi : Mivel az önkormáayzatpályánattkiirásrára senki nem
adott be árajánlatot, csak Fuith Csaba, oriilhet a falu, hogy e feladat elvégzésre
kertilt. A hibakat pedig ki kell kiiszöbölni.

Lisztes Győző: Tavaly télen is előfordult hogy 4-5 napignem volt kitólva tobb
utca. Igy pl. a Kilenchaz, az Á'rokutca még talárr-soha nem volt kitólva' most
igen.

Hibának tartja, hogy a polgrármester

az

osszeget a falutv-ben bemondta.

Dic4l

Mariann: A köarreghallgatáson a hÓtolás miatt biztos sok kritika
Önkormarryzatot. Fel kell készii{ni rá.

Dr.

Több téXgy nem volt, a polgármester az ülést 22.oo órakor berekesáette.
kmft.

W#l^,\u

pb{gármester

íü.*-'ü
Rostási Mária
Jegyzo

.--

éi az

