zs égi Ö n ko

rmóny zat K épvis előt
8409 Úrkút, Rtűkóczi u. 45.
E -muil : i esv zo w k u{Ap n et. h u
Szúm: 19-11/2004.

Kö

E

t

es

tüI e te

és fax:

230-003.

J EGYZOKONYV
Készült: u.t,it Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete

2OO4. október 25.-én

(hétfon) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes ülésén.

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal - tanácskozó

terem.

Jelen vannak: Pichler József polgármester
Imri Zoltán,
Kökönyei Edit,
Lipp Jőzsefné,
Lisztes Győző,
Pichler I őzsefné képviselők.

Távolmaradását beielentette: Kocsó Jánosné, Mádlné Sas Anikó, Rieger
Tibor, Vassné Balázs Györgyi képviselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Dr. Dőczy Mariann háziorvos,
Szőke Ferencné védőnő,
Tenk Csaba Úrkut SK vezetője,
Dr. Kiss Béla r. alezredes,

tlxffx}:i

"T:

körzeti me gbízott.

Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és a
meghívottakat, majd megállapította, hogy azúIéshatározatképes' mert a Testület
10 tagjábóI6 főjelen van.
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Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag- 6
igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkil - elfogadott.

Napirend:

1.)

A helyi

áLlattartásről szőIő 612004. (IV.30.) rendelet módosítása

rendelet-tewezet.
Előadó: jegyző
2.) Gyrus

BT egészségügyi váIlalkozástájékoztatőja

S zo1r gáIat

múkö

a

Háziorvosi

dé s érő 1.

Előadó: háziorvos
3

.) Védőn

ői szolgáIat működéséről.

Előadó: védőnő
a

.

)T

áj

éko ztatő a kör zeti me gbízott tevékeny

Előadó

:

s

é gér őI.

körzeti megbízott

5.) Tájékoztatő a helyi Sportkör működéséről.

Előadó: Úrkút Sk Elnöke
6.) Vegyes ügyek.

a) Észak-balatoni Regionális Hulladékkezelé si proj ekt
módosítása.
b) Napközi otthonos Óvoda és a Hauser Lajos Általános
Iskola aIapíto okiratának módosítása.
c) Bursa Hungaric a páIy ázati rendszerh ez benyqtott helyi
p áIy ázatok e lb írá1 ás a.
d) Új Atlantiszt Többcélú KistérségiTársulás 2OO4. évt
költségvetése.

Napirend tárgyalása előtt:

a) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárőI.
Előadó: polgármester

J

f p o l g árm e ster : Iej árt határideju te stii eti határ o zatok
végrehajtásétrőI az alábbi szóbeli előterjesáést tette:
P

i

chl er Jó

zse

1

4612004. (.IX.I6.\ ÓIKthatérozat: ArÚ1 ntlarrtisz Többcélú KistérségiTársulás
módosított alapítő okiratának és az új társulási megállapodásról szőIő döntés a

Társulásnak megküldésre került.
(!X. I 6 .\ ÖI<Kt hxár o zat: A B ur s a Hun g ari c a p áIy ázati r endszerhe z
való csatl akozás érdekében a Nyilatkozat megküldésre került, a páIyéaat pedig
kiírásra.
47 l 20

O

4.

48l2O04. (!X.I6.\ ÖI&thatározat: Az Öregfiúk Futball Clubbal a Támogatási
szeruődés megkötésre kerülq az 50 ezer forint támogatás pedig kifizetésre került.
49l2OO4. (.IX.I6.\ ÖI<Kthxétrozat: Az iskolatej programban va\ő részvétela
FVM-hez bej elentésre került.

Kér dés. hozzászőIás: Nem hangzott e|.
a Jelentést egyhangu|ag- 6 igen szavazattal,- ellenszavazat
_
nélkül tudomásul vette.

A Képviselőtestület

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
l.napirend: A helyi áIlatÍartásról szóló

612004. (IV.30) rendelet módosítása

- rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés,bozzászőIás:
Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy a rendelet
módosítására azért került sor, mert jogszabály mondja ki, hogy ha a helyileg
szabáIyozott kis létszámu áIlattartásnál nagyobbIétszámű áIlattartás folyik'
akkor annak engedélyezése nem a polgármester és más szakhatóságok
hatáskörébe tartozik, hanem aztmás központi jogszabáIyok rendezik.

Kökönyei

Edit: Értiuhatályon

módo sítás át elfogadj a.

kívÍ.ilhelyezést, és a rendelet ilyen formájú

4

A Képviselőtestület egyhangtilag- 6 igen szavazattal'- ellenszavazat nélkül- az
alábbi ren

de l ete

t hozta:

11/2004. (X.25.l ÖkKt rendelet

A helyi áIlattartás szabáIyairőI szőIő

612004. (IV.30)

rendelet módosításáról.

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezil
2. napirend: Gyrus BT egészségügyi váI\alkozástét1ékoilatőja a Háziorvosi
S zolgáIat műkö dé s érő 1.

Előadó : dr. Dőczy Mariann háziorvos
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Kérdés.hozzászőIás:
Rostási Mária jegvző: 2004. május I. napjáftől a készenlétiügyelet is a hétvégi
ügyelethez hasonlóan, Ajkán történik. Kérdése,hogy hétkóznap 16.00 őraután
keresik-e a helyi rendelőben a háziorvost?
Dr. Dóczy Mariann háziorvos: Nem keresik, de a készenlétiügyeletmégmindig
gond, mert az ügyeleti rendszerben aháuiorvosok vesznek részt, ami artjelenti,
hogy azigye\et után nem tudják biztosítani a szabad\dőt, mert aháziowosnak
rendelnie keII.Ezértmégmeg is büntethetik.
f polgármester:

AzigyeIeti rendszert átdolgozni nem

lehet.

Dr. Dóczy Mariann: Nem tudja igazábőI hogy lehetne, ha kevés az orvos, a
munka pedig sok.

Edit: Jogos igény mind aháziorvos, mind a betegek részérő| a
négyszemk özti beszélgetés orvo S é s beteg között.

Kökönyei

Dr. Dócz.v Mariann: Ez is EU-s előfuás, de jelenleg eztmegoldani nem tudja, a
rendelőt továbbfej leszteni nem lehet.

Pichler Józsefné: Amennyiben a fogorvosi rendelő más helyre kerül' akkor sem
lesz sokkal nagyobb ahéuiorvosi rendelő.

5

Dr. Dóc4y Mariann: Egy fektetőt ki lehetne alakítani.
ta1euoztatia a Képviselőtestiiletet, hogy februárban a nyugdíj azását kéri, és ha
sikerül, nyugdíj mellett szeretne mégpár évig dolgozni'
_
A Képviselőtestület egyhangtilag- 6 szavazattal,- ellenszavazat nélkül
házi orvo s i tét1ékonatót e fo g adta.

a

1

3. n

apirend

:

Védőnői szolgáIat működéséről.
Előadó: Szőke Ferencné védőnő

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

K&dés"hozzászőIás:
Edit: Örömét fejeziki, hogy végre írásban is1,át1a, a gyenneklétszám
úkúto.'nem csökkenik. Ezvajon azértvan, mert többen költöztek be a faluba,
vagy a faluban lakóknál születtek gyermekek. Jónak tartja az anyatejjel
kapc solatos megemlékezést.Ho gy gondolj a megszerv ezn|?
Kökön}zei

Szőke Ferencné védőnő: Nem a beköltözők, hanem inkább azitt lakók szültek.
EzzeI nem azt írta, hogy a lakóssá g száma növekszik' csak azt ho gy a
beszámolási időszakb an a gyerek\étszám az elmult évihez képest emelkedett.
Az anyatejjel kapcsolatos ünnepséget a tornacsarnokban gondolta
-.gri..u ézni, iskolások, óvodások szereplésével, valamint aháziorvos és más
o'uó' közreműködését is fog|a kérni. Szémítaz ünnepséggel kapcsolatos
szponzorokra is. Az anyukákkal márbeszélt és mindegyik jó ötletnektartotta az
ünnepséget.

Kökönyei

Edit: Vannak-e fokozottan gondozott gyermekek.

Szőke Ferencné: Betegsége miatt gondozott gyermek nincs. Nincs olyan
szociálisan annyira hátrányos gyermek, hogy az aZ egészségétveszélyeztetné,
nincs.

Lipp Józsefné: Magyarpolányban még meddig fog helyettesíteni avédőnő?
Szőke Ferencné: Ezt sajnos nem tudja még, hogy a szülési szabadságon lévő
kolléganője meddig marad otthon a kisbabájával. A polányiak szeretik őt, és ő is
a polányiakat.

Kökönyei Edit : A túlsúlyosság problé májáv aI ho gyan lehetne hatékonyan
foglalkozni?

Szőke Ferencné: Az 5. osztáLlyal kell kiemelten foglalkozni, mert ők az a
korosztály, akik ma fogékonyak .Kituzött céI a 6. osztályban a dohényzás.

Imri Zoltán: Nem olyan elkeserítő ahelyzet a túlsulyosság szempontjából.
gyerekek legtöbbje szereti a testnevelés órákat,20-25 tanuló jilnvissza az
iskolába különböző sportrendezvényekre.

A

Pichler József polgármester: Kimerítő váIaszokat hallott a Testület és érdekes
beszámolót készítetta védőnő.

A Képviselőtestület egyhangtilag- 6 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül védőnő i táj ékortatót
4.

napi

re n d : T áj

el

fo

a

gadta.

ékoztatő a körzeti me gbízott tevékenysé gérő 1.

Előadó

:

obermayer ottó körzeti megbízott

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l
obermayer ottó körzeti megbízott: Nyomatékosítja,hogy csökkent a faluban a
bűnesetek száma. E tendencia fenntartásátra igyekszik törekedni.
A faluban még mindig probléma a szombati disco. Ilyenkor nagyobb szátmu
vidékieketvonz ez arendezvény. A megelőzés érdekébena polgárőrség
szerepvállalásának nőni kellene.
Kérdés,hozzászőLás:

Kökönyei E'dit: Megalakult Úrkúton is a Polgárőrség. Ki felügyeli, milyen
szabályok vonatkoz nak r á, v agy ez ho gy j ött létre, önszerv eződé s volt?
Joó Csaba r.fhdgy. A polgárőrség jogszabáIy alapjánjön létre, önszerveződés
folytán, és a körzetimegbízottaItart1a a kapcsolatot. A polgárőrségnek saját
maguk tészérekell meghatározniuk céljukat. Ilyen a bűncselekmények
visszaszorítása. Tapasztalatból mondja, hogy ahol nincs polgárőrség ott nagyobb
a bűncselekmények számais. Úrkútnak jó a fekvése, Ajka közelsége is jó, mert
a Rendőrkapitányság többször ki tud jönni a településre.

Kökönyei

Edit: A polgárőrségvezetője nem eléghatározott atá$ékortató szerint.

Joó Csaba: A polgárőrök maguk közül váIasztjákvezetőjüket, ebbe a
kapitányságnakbeIeszőIása nincs. Avezetőnek tapasztalatot kellene szereznie.
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Pichler József polgármester: Ő már kérdőre vonta apo\gárőrségvezetőjét, aki
elmondta, hogy 24,1lletve 48 őrábandolgozik' utánapihenő. Ujra próbálja
szerv ezni a polgár őrsé get több taggal, és önkormány zati támogatással .
20O4-ben a bűncselekmények száma, illetve a szabáIysértések száma csökkent'
A falu tudja, megszokta, hogy van körzetimegbízott.
Lisztes Győző: A Mangán Kft feljelentésében sokkal nagyobb összeg szerepel a
betörés folytán keletkezettkar vonatkozásában, mint az elutasítőbatározatban.
Joó Csaba: Ami jelen helyzetben keletkezett az rongálási kár és természetesen
alacsonyabb mint abánya áItaI meghatároz,ott kár, ugyanis a rendőrségnem azt
vizsgáI1a, hogy 40 év múlva mennyi lenne az érték.

Kökönyei Edit: Lehet hallani, hogy a faluban kábítőszerezés folyik. Mit tud
erről a Rendőrség.
Joó Csaba: Megyei szinten van egy csapat, aki a kábítőszerezéssel foglalkozik.
EI\enőrzéseket ís végez, melyek el,őkészítésezárt körben folyik, és váratlanul
kell hogy érintse az ellenőrzotthelyeket. Ajkán is volt ilyen, ami nem túl nagy
eredménnyeI járt.
Helyileg, Úrkúton biaos hogy van, elég nagy aléÍencia. olyan jelzés azonban
nem volt, hogy a szülő aü.mondta volna, hogy ,,aZ én gyerekem kábítószeres
állapotban jotthaza." Ha felszínre kerülne egy kábítószerfogyasztás, akkor ennél
többször lesz ellenőrzés.

obermayer ottó körzeti me gbízott : T av a|y j elzések érkeilek hozzá kábítőszer
terjesztésre, ezt ő a megfelelő helyre továbbította.
Pichler jÓzsef polgármester: A sebességkorlátozás miatt trafipaxot kérheti-e az
- e flzetnie .
ö nko rmány zat. Ha i g en, az önkorm ány zatnak ke
1 1

Kiss Béla r.alezredes: A Megyei Rendőrkapitányság nevében köszönti a
Képviselőtestületet.
A feltett kérdésrevonatkozóan elmondja, hogy a megyében kevés atraftpax,
ami van nagyon eLhasznáIódott állapotban van, leammort\záIt.
A beszámoló szerint úkútonilyen vonatkozásban rend van.
Joó Csaba: Az ajkaitapitányságon ő szewezi a trafipax kihelyezését. Ígéri'
kiküldi 1-1,5 őráraÚrkútra is. Ha eredményes lesz, többször ki fogia küldeni.
fa|uban történt halálos baleset után többször jöttek ki Úrkútra' de ilyen fajta
szab áIytal anság nem volt.

A
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Pichler józsefné: A halálos balesetet okoző hölgyről aztlehethallani, hogy még
mindig a,atőzlk..
Joó Csaba: Annyit tud az ügyről, hogy nem jogerősen 4 és fél évet kapott.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
T áj éko ztatót

e

1

fo

- ellenszavazat

nélkül- a

gadta.

5. napirend: Tájékoilató a helyi Sportkör működéséről.

Előadó: Tenk Csaba Sk Elnöke
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Tenk Csaba SK Elnöke: Sikeres évadon vannak túl. Személyi csere nem nagyon
történt. A gyerekeknél lenne igény a sportolásra, de szabadidőt többet
felhasználni nem tudnak. Több edzőre lenne szükség, női focira is igény lenne,
de mivel edzőt nem találtak, egyenlőre azügy á11..

Pichler József polgármester: Pénzértszívesebben csinálnávalaki az edzőséget?.
Tenk Csaba: TaIán szívesebben, mert dolgozni is elmegy hét végén.
A Bozsik program is újra indul. Ha itt edzői képzettségvan,pénztis lehet adni
rá.

A sportöltözőrőI

elmondja, hogy nem is hasonlít arégthez' olyan szépen fel lett

ifiítva.

Lisztes Győző: Most, hogy szombaton vannak a meccsek a bevételjobb lett,
egyáItalán miért alakult ezígy, hogy vasátrnap helyett szombaton vannak a
meccsek.

Tenk cSaba: A focisták kértéka szombati meccset, de sajnos a bevétel kevesebb
lett. Vissza kellene térni avasámapi meccsekre.

Kökönyei

Edit: Hányan támogatják a sportot?

Tenk Csaba: Öten-hatan támogatják, és nem ezer forinttal.
Az Önkormányzatnakköszöni az eddigitémogatást, reméli, hogy
pozítívmódon fogja támogatni a sportkort az önkormányzat.

a

jövőben is

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül- a
Sp

ortkör

té4 ékoztatój

át el fo g adta.
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6. napirend: Vegyes ügyek.

a.)

Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelésiprojektmódosítása.
Előadó: Polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Kérdés,hozzászőIás:
Kökön}'ei Edit: Itt nincs sok választásilehetőség Úrkút település benn van a
projektbe, vállalni kell a fizetési kötelezettséget is.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal,- ellenszavazat
al ább

i határ ozatot hozta:

néIkúl,- az

50 t200 4. (X.25.\ Ó|<Kt határ ozat

t;

út<rit Község Önkormányzatának
Képvi selőte stülete a módo s ít ott az,,Észak-Bal atoni
re gi onáli s te l epül é si szilénd hull adékkeze 1é si
rendszer'' projektre vonatkozó Európai Uniós
Kohéziós Alap támogatási kérelem benyújtását
tátmo gatj a

és j

óváha gy j a.

2) Urkút Község onkormányzatának
Képviselőtestülete kötelezettséget v áIIaI a
támogatási kérelemben megjelölt önkormányzati - a
b eruháuás p áIy ázati kivite lezé s ö s sze géhez
viszonyított - 10 oÁ önrészbiztosítására a
projektben megjelölt éves ütemezés szerinti éves
megosrtásban. A településre eső önrész értéke:
6.540.942.- Ft Afa nélküli értéketalapul véve,
melynek 30 %o-a (a településlistában taláIhatő
támo gatás i intenzitá sn ak me g fe e ő százalék) a
B e 1ü gymin i sztérium önerő alap p áIy ázatáb őI kerü 1
finanszírozásra.
3) Úrkút Község Önkormányzatának
Képvi se lőte stül ete felhatalm azza Y eszprém Me gye i
Jogú Város Önkormányzatát' mint a konzorcium
gesztorát, hogy azEIJ Önerő Alap páIyázatot az
Észak-B alatoni TérségRegionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Rendszerre benyújtandó
Kohéziós Alap páIy ázat tartalmával azonos
1

1

pénzigyi és műszaki tartalommal, ftzetési
ütemezéssel nyújtsa be.

4) Urkút Község onkormányzatának
Képviselőtestiilete a beruházásból később
esetlegesen kiváló települések saját részénekprojekt
áItal érintett ö s s z1 ako s s ág számáho z v i s z onyított
lako s szám- arányo san ráe ső r észétv áIIaLj a.

Felelős: polgármester
Határidő : - Határ ozat megküldé sére : 200 4. november
10.

b) Napközi otthonos ovoda és a Hauser Lajos Altalános Iskola alapítő
okiratának módosítása.
Előadó: jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Kérdés,hozzászőIás:
Pichler Józsefné: Az előterjesáés alapján érthető és ő el is fogadja az
intézményekal ap ító okiratának mó do sítását.
Kökönyei

Edit: Csatlakozik Pichlern éhez.

A Képviselőtestület egyhangiilag_ 6 igen szavazattal,- ellenszavazatnéIkúI_ az
alábbi

hatétr ozatot

hozta:

51

t

200 4. (X.25.| o|<Kt határ ozat

Úrkút Közsé g Önkormán y zat Képvi selőte stül ete a
Napközi otthonos ovoda Alapító okiratát melyet a
I1lI997 . (IL27.) Ötrt határozatával fogadott eI, az
alábbiak szerint módosítj a:
4.) Gazdálkodási

j

ogköre

:/
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a.) a gazdálkodás megszervezési módja:
részben önállóan gazdáIkodó költségvetési szerv

-

-

b.) a köttségvetési előirányzatok felett rendelkezési

jogosultság
tekintetében:
- Rész jogkörű költségvetési szerv.
Az intézménya fenntartó által j óváhagyott
költsé gvetés alapj á n gazdálkodik a szakfeladato kra
megállapított keretek között.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület egyhangúlag - 6 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül
_ az alábbi hatén ozatot hozta:

52 l

200 4. (X.2 5.\ o|<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormány zat Képv is e őte stülete a
Hauser Lajos Altalános Iskola Alapító okiratát, melyet
a 72lI997 . (II.24.) Ötrt határozatával fogadoIt eI, az
alábbiak szerint módosítj a:
1

.) Gazdálkodási j ogköre :
a.l a gazdálkodás megszervezési módja:
- részben önállóan gazdáIkodő
költségvetési szerv-.
4

b./ a költségvetési e|őirányzatok felett

rendelkezési j ogosultság
tekintetében:
- Rész jogkörű költségvetési szerv.

Az intézménya fenntartó álta|jóváhagyott

költségvetés alapján
gazdálkodik a szakfeladatokra megállapított
keretek között.
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Felelős: jegyző
Hatátridő: azonnal.

c

.

/ B urs a Hun

g

elbíráIása.

ari

c

a p áIy ázati rend szerh ez b eny i|tott he

lyi

p ály ázatok

Előadó: jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler József polgármester: Javasolja, hogy a korábbi éveknek megfelelően' a
5000.- FI/FIó támogatást állapítson meg a Képviselőtestület akétpáIyáző
diáknak' akik beleférnek a támogatási rendszerben. A harmadikat sajnos elkell

utasítani.

A Képviselőtestület egyhangtúag - 6 igen szavazattal,alábbihatározatothozta:

53 12004.

lX.25.l

út ,it Község

Ötrt

ellens zavazat néIkiI _ az

batározat

onkormányzataa Bursa Hungaric apáIyazati rendszeren belül

a./ Kucsm a Zsuzsanna

Úrkút, Rákóczi u. 32, valamint Binder Mariann Úrkút'
tér 12. sz. alatti lakósok részérea2004l2005-ös tanévre havi 5000.- Ft
támogatást állapít meg' míg

Május

l

Keller Krisztián Úrkút, Sport u.

12. sz. alattilakós pályázatéftelutasítja, mert
jutő
l főre
átlagsövedelem 36.616.- Ft, mely meghaladja a
Képviselőtestület áItaImeghatározott34.800. Ft-os jövedelmi értéIúatárt.

b./

családjában az

Felelős: polgármester
Határidő: 2004. november 22.

c.) Uj Atlantiszt Többcélú KistérségiTársulás 2004. évi költségvetése.

Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l
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Kérdés,hozzászőIás:
Kökön}zei

Edit: A költségvetésben meghatározott összegből hol van érintve

Úrkút?
Rostási Mária jegyző: Neki is ez volt az egylkkérdése,ezért próbált
érdekl ő dni a T ár sul ásnáI, azonb an nagyo n szukszav u v áIaszt kap ott, h a
egyáItaIénkapott váIaszt. A lényeg azvolt, hogy a polgármestert már
felvilágosították e témával kapcsolatban. Véleményeszerint az
önkormányzatot azis érdekelné,hogy mikor és hogyan dőlt el az,hogy a
kö ltsé gveté sb en szerep 1ő c élokra lesz felha sznáIv a a p áIy ázati ö s sze g.
Ha már megküldte a Társulás a költségvetést, akkor indoklással is el kellett
v o lna látnia. Tudo m á s a szerint több önko tnány zat azért nem tuzte
napirendre etémát, mert nem volt megfelelően előkészítve.

Pichler Józsefné: Véleményeszerint sem megfelelő ez az anyag. ot
érdekelné,hogy valamely célban szerepel-e lJrkút.

i'

Pichler József polgármester: AzÚj Atlantisztől,utólag kapott egy e-mailt,
melyben az állt, hogy nem feltétlenül kell megtárgyalni a költségvetést, de ha
az önkormányzatmegtárgyalja, abből semmi baj nem lehet. Ugyanis a levél
alapján aKózigazgatási Hivatal sem adott egyértelmuváIaszt, hogy a
Képviselőtestületeknek el kell fogadniuk, vagy Sem a költségvetést.
Kökön}zei Edit: E,zt az anyagot így nem lehet megtátrgyalni, ezekutén
szeretné látni a részletes költségvetést.

Pichler József polgármester: Személyes fogja megkeresi a Társulást' és írásos
tájékoztató kér, eá követően a következő testületi ülésen tájékoztat1a a
képviselőket.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül

_ a poIgármester

j

avaslatát elfogadták.

Több tátgy nem volt, a polgármester az ülést 20.00 órakor berekesztette.
Kmt.
$tt\E5lí'f./h

Pichler
Polgármestér
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