rezsÉer oNrann rÁxvzer rÉpwsguÍrg srunz
unxÚr, ruixÓczt U. 45. TEL.: s8n30-an.
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lgevzrirÖxyv
Úrkut Község onkonnarryzati KépviselőtestÍiletének }aaz. Marcius
ts=n tsroafurl du. 17.00 őrakezdette|megÍartoff rendes ti{éséről.

xgszutT:

LELEN YANNAK: Pfatr

Zsalt polgármester,

Dr. Dóczy Mariann
IrÍltíZfrltám
KocsÓ Zolténné
Klein Zoltáffié
Lisztes Győző
Yassné Balazs György képviselők'

raNÁcsxozÁst loeeet nnszr wsz:

3. napirendi pontnál:

lz

Rostási Mária jeryző,

Crlráw Karolyné isk' ig'

Ül,És rrgtvt: Kazse$Éna_ tanácskozó terem'

PfaffZsolt polgrlrmester: KÖszöntötte a megjelenteket és megállapította,hogy
jelen van'
titeu nut"'oiatképes,mert a Testíilet l0 tagiábÓl 8 fii

Eá követően
elfogadott.

ismertette az ti{és napirendjét, melyet a Testii{et eryhangulag

az

1

NAPIREN{D : l

./

Úrkut KÓzség Ónkormrányzata képviselőinek j arandÓságairÓl
- rendelet-tervezet.

Elöadó: Rostasi Ména jegyzo
2./

A szocia]is

igazgatásrÓl és a szocialis ellátasrÓl

_

rendelet_

tervezet.
ElőadÓ: Rostasi MÍlr:ra jegyzó

3./ Hauser Lajos Átalanos Iskola miikodéséről.
ElŐadó: Cr:r:áw Krárolyné iskola igzzgztő

4./ Úrkt:t Község onkormiínyzat Polgrírmesteri Hivatal
koxisztvíselöí 2Üa2. Évite$esítnénykovetelményeinek
alapj át képező kiemelt célok me ghatar ozása.

Előadó

5.l

.

Pfaff Zsolt polgrirmester

Kepviselői Ónálló indítvány:
Csokonai u. 1. Sz. alatti _ önkorrrrányzati trrlajdonú _
bérlakas ok felúj ítáSáÍa j avaslat'

Előadó: Kocsó Jarrosné képviselő

ó./ Vegyes tigyek.
a./ Május l tér 11. Sz. alatti sorház gÍlr;ellitásanak kivitelezése.
b l Szav azatszÍm7álÓ Bizottság tagi ainak me gválas ztása.
.

c.l Polgarőrség támogatási kérelme.
d./ RákÓcziu.43. Sz. alatti önkormányzati bérlakas
és tanterm ek gár;ellártása.
e./ Német Kisebbségi onkormányzatza}z. Évifeladxaiboz
támogatás.

NAPIREND TÁRGYÁLÁSA rLŐTT:
a./ Jelentés a lejárt hatríridejií testiileti határozatok végrehajtrísríról.

z
ElőadÓ: polgármester

PfaffZsolt polgármester a lejart hatráridejű testiileti hatikozatok végrehajtasrirÓl
az alábbi szóbeli előterjesáést tette:
2/2aa2. fiI.Ű.l o1&t. sz.határozat:PfaffZsolt polgrírmester bére 2aÜ2. Januiír 1'
Napjától 22a.0a0.- Ft-ban meg lett allapífua'
Daa2 . ilL.l l l Öl<l*.. sz. hatÍr ozat: A szandéknyi latkozat, mely arra vonatk ozatt,
hogy Ú.tnt Kozség Ónkorrrriínyzata is csatlakozik az ISPA és egyéb nemzeti
témogatással kialakítandÓ Észak-Balatoni térségregionalis teleptilési
szilardhulladék kezelési rendszerhez, megkÍildést nyert.
3

.

KÉnoÉs-nozzÁszÓt Ás: Nem hangzott el.

A Képüselőtestiilet eryhangulag

_

8 szavzzattal, - ellenszavazatnélkiil - a

Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
L. nanirend : Urlcut Község onkormanyzata képviselőinek jrírandÓságairÓl
- rendelet-tervezet.

Előadó: Rostasi Ména jegyza
/Írásos elŐte{esáést a képviselők előre megkaptak.l

Rostasi Mária jeg-vző: Szibeli kiegészítésébenhivatkozik arr:4 hogy e rendelettervezetet a kcltségvetésttrárgyaló testti{eti tilésen elhangzottak alapjrin készítette
el, és amennyibenaz elfogadásra keríi{, úgy a fedezetet a gazdaságl tartalékon
lévő csszeg szolgálja.
SzarnÍtasai szerint a képviselő ebből az összegből havi bruttÓ
ezer forint
tisáelet díjba részestilhet.
Tájékoztatja a Testiiletet alrÓl is' bory ilyen juttatrísba részestilbet a bizottság
képviselő tagsa' elnoke, illetve a bizottság nem képviselö tagja is.

ll

Kérdés-hozzíszóliís:
Vassné Balazs Gvöreyi: Nem tudott utiána tézrí.,hogymiről szőI az 1990. Évi
LXv. Törvény, szeretné fudni. Továbbá szereffiétisztámi, mitjelent a rendelettewezet 5. $. /1/ bekezdésében a ,,felkésztilt'' részvétel, valamint agyaniu a l3l

3

bekezdésben az igazolas. Véleménye szerint eZ nem munkahely, hogy igazolrist
kelljen hoani a távolrnaradiísról.

Lisáes Győző: Ha valaki beteg aról is táppénzes papírt kell hoani?
Rostási Miíria jegyző: Az 1990. Évirxv. torvény az onkarményzati torvény,
melynek 20. $. l2lbekezdése ad felhatalmazást a képviselők jarandóságainak
megiillapításiára.
A rendelet-tervezetben megfogalmazottak javaslat formájában kertiltek
rögzítésre. Tehát lehet viiltoztatni.
A maga részeről a képüselök testti]eti tilésen vali felkésztilt részvételétszÓ
szerint értette, mert úry elkertilhető lenne, hogy a képviselő azért',rohanjon'' ela
testtileti tilésrŐl, mert el sem olvasta az íníscselőterjesáésl így nem is tudhatott
a dologról.
Azigazolástazért javasolja, mert a rendszeresen távolmaradÓ képviselőt ta}ánrá
lehet í5r venni arr4 ho5l arrínylag rendszereserr jiírjon testii{eti tilésre, vary ha
aÍTa nem is, de arra talrlg igen, hogy minimum a polgánnesternek jelezze,hogy
nem tud részt venni - eryéb elfoglaltsága miatt _ a testtileti úlésen.
Vassné Balazs GvÖrgyi: Aá javasolja' hogy a 13/bekezdés eleje" vagris
',,{
tiszteletdíj csokkentendő,ha aképviselö képviselőtestiirleti iilésen nem vesz
résá.'' maradjon benn, a többi kertiljon h,,:.a l3lbekezdésből. Eryébkéntegyetért
a jegyző riltal elmondotkkkal, és a rendeletet elfogadasrajavasolja.

Dr. DÓczy Mariann: Yéleménye szerint is azigazalas keriljön ki a tervezetbŐl, a
többit viszont elfogadiísra j avasolj a.

A Képviselőtesttilet eryhangulag 7 szavazattal. - ellenszavazat nélkiil az alábbi
rendeletet hazta:
2/2Ü02.

/I['13.l okKt sz. rendetet

Úrkut Község onkormanyzata Képviselőinek
jrárandósásalről.

/Arendelet szó szerinti szövege ajegyzőkö*yv
mellékletétképen.l

PfaffZsolt polgárrrrester: Még e rrapirendi ponthoz kapcsolÓdian szere&é
javasolni, hogy a gazdasági tartalék terhére biztosítsa a Testiilet a képviselök
tiszteletdiját.
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A Képviselőtesttilet egyhangulag 8 szavazattal, - ellenszavazat nélkÍilaz alábbi
határazatotbozta.

5/2a02. /Iil.13./

Ökkt se haaÍrozat

A Képviselőtesttilet

a képviselők tiszteletdíjrínak

fedezetét a gazóaságs tartatékból, melynek összege:
641 e/Ft. biztosítja.

Felelős: jegyző
HatrÍridő : koltségvetés mÓdosítasa

2. napirend:

A szociális igazgatísrÓl

és a szoci:ilis ellátísrÓl - readelet_

tervezet.

Előadó: Rostasi Mríria jeryző

Áiásos előte{esaést a képviselők előre megkaptrákl.
Rostrísi Mrária jegyző szóbeli kiegészítésében
elmondj4 hogy e rendelet
mÓdosítasára azért kell sort keríteni' mert a Szociiilis Bizottsrig jelzései alapjan a
minimalnyugdíj emelése miatt nagyon szűkre szabott volt pl. ae átrneneti segéty.
A temetési segély szintén igantásra szorul, mert egyre tÓbb az oban temettető,
akinek szociiílis helyzete a l0 ezer forínfuál nagyobb támogatiíst igényelné.
Sztikséges a térítésidíjak meghatarozása aházi segítségnyujtasnal, illetve a
szociális étkeáetésnél.
E rendelet-tervezefuél is lehet mÓdosítffi, kiegésáteni.
Kérdés"hozzászÓlás:

Dr. Diczy Mariann: SzÍikségesnek és jÓnak krtja a szociális rendelet
mÓdosításait.

Yassné Baliizs GyÓresri: Amennyiben a térítésidíjak meghatiíroaísra keriilnek'
úgy gondoskodni kell a fedezetéről is. Szímít:ásai szerint kb 600 elFt-ra lesz
sztikség. Honnan lehet ezt az összeget előteremteni?

Rostiisi lWiria jegvző: 12-15 fiő gondozottal, étkezővel sziárnolva kb ó00 elFt-ra
lesz sziikség, melynek fedezetét javasolja a pénznaradv:íny terhére biztosítani.
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A Képviselőtestiilet egyhangulag - 8 sr.avazattal

_

hatÍrazatatborta:
ő/2002. 1lil.13./

ellenszavazatnélkiil - azalábbt

lkKt sz

haaÍrozat

A Képviselőtesttilet a Szocialis étkeztetés
szakfeladatra 400 elFt_ot, a IJázi segítségnyujtrís
szakfeladatra 200 e/Ft-ot biztasít a pénzrrrmadvany
terhére .

Felelős: jegyző
Határidő : kv-i rendelet mÓdos itása

A Képüselőtesttilet egyhangulag 8 szavazaffal, _ ellenszavazat nélkÍilaz aLábbi
rendeletet hozta'.
3/2002. /III.13.I

A szociális

Ökkt

sz. rendelet

ellátasokrÓl.

/A rendelet szó szerinti sztivege ajeryzőkÖnyv
mellékletétképeziJ
3. napirend: Hauser Lajos Altalrinos Iskola műkÓdéséről.

Előadó: Czkákry Krírolynéiskola igazgato
lÍiásos előterjesáést a képviselők előre me$<aptÍk.l
Kérdés.hozzászólas:

PfaffZsolt polgármester: A mai

testÍiLleti tilés napirendjei kozott szerepel a

volt

pedagÓgus szolgiílati lakás haszrosítiása. Mar eá megelőzően is szÓ volt róla"
hogy a mag}ar iskolával erytitt kozosségi háZzákellene kidakítani.
Megvalósíthato-e, hogy a k0nyvtar a német iskolabÓl átkertiüjtin a magyaí

iskolába.
Czináky Krárolvné isk. ig': Elüleg megoldható, pedagÓgtailag viszont nem lenne
célszerü, mert akkor csak ery csoport maradna a magTar iskoláb4 és azok eléggé
elszigeteltek lennének.Ezenkífiil a könyv*ár áthelyezése ery D&gx, átfaga leltrárt
igényelne, valamint véleménye szerint ery tanterem nem is elég a konyvfar
elhelyezésére.
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A

magyar iskola állagmegóvása, szemben a szolrgáúai' lakáséval megoldott.

PfaffZsolt polgrirmester: Az ideális megoldás az lenne, ha mindkéttanterem az
idén felszabadulna.
Úgy Htszik az iskola műkodésévelkapcsolatban a Testiilet meg van elégedve,
mert nincs semmi bazzászőlás, kérdés.

A KépviselőtestÍilet az előterjesztést egyhangulag - 8 szavazattal,

_

ellenszavazat

nélktil elfogadta.
_

4'napirend: Úrkut Község onkormrányzat Polgiírmesteri Hivatalkoztisztviselői
2aa2 . évi telj esítménykövetelményeinek a}apját képező kiemelt
cé1ok meghatiározása.

Előadi : Ffaff Zsolt polgrírmester
/Íiásos előterjesztést a képviselők előre me$apták.l
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györgyi: Nem érti ennek az előterjesztésnek a léayegét,de ha
jogszabaly előírja és a testtiletrek kell döntede a célokrÓl, rigy ő elfogadásra
javasolja azt.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal" - ellenszavazat nélktil - aza1ábbi
határazatathozta'.
7/2002.

/Iil.13./ okKt sz határozat

Úrkut Község Ónkormányzat Képviselőtest[ilete
figyelemmel a módositatt 1,992. É.rixxtll. törvény
34. $. l3lbekezdésére, a Polgiínnesteri Hivatal
kciztisztviselői zaaz. Évimunkatelj esítmély
követelrnényeinekalapjátképezőkíemeltcéIokataz
alábbiak szerint hatátr ozza meg.
I.

Az önkormányzati ciklushoz kapcsolódó kiemelt

célok:
1. a20a2. Évit<ohsegvetési rendeletben betervezett
bevételek telj esítése, új abb bevételíforrások
felt Ír ása, a ptily ír:an eredmények j avítása
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2. a Polgármesteri Hivatal ésszerii, kÖltségtakarékas
gazdrílkodrísrlnak biáosítris4 tovríbbi megtakarítrisi
lehetőségek feltanísa
3. $lors' hatékony, szakszerű tigyintéZés
4. a helyi civil tarsadalommal valÓ kapcsolattartás
5. a feladat- és hatr{skörok ellátiísilhoz kapcsolidó
jogszabalyok szerinti műkodés szervezése, ellát":ísa
6. az onkormiírryzati intézrnények ösztonzése a

költségkímélő, racionális gazdálkodásra
7. az orsággyülési viálasztrisckjogszerii sikeres és
hatékony lebonyolítiisa
8, az önkormányzati viílasáiísok jogszerír, sikeres és
hatékony lebonyolítiisa
9. azújonnan alakuló testiiletek, bizottságok
tájekaztatása feladat- és hatrísköreiből
10. a h"ly' onkormiínyzati rendeletek végrehajtrísi&toz
kapcsolidÓ feladatok ellátasa rendelet-tervezetek
előkészítése
1l. folyamatos onképzés,a munkáltrtt} áhtalelrendelt
továbbképzéseken való részvétel,a megs zerzett
ismeretek haszrrosítasa a mindennapi munka sonán.
Felelős : polgármester,
Hatráridő: folyamatos

j

egyző

5. nanirend: Képviselői onalló indítvany: Csokonai u. 1. Sz. alaÜi - onkonrrány_
zad hrlaj donú - berlakrísok feluj itásiára j avaslat.

Előadó: Kocsó Jiínosnéképviselő
/Í.ásos elöte{esztést a képviselők előre me$<aptÍk/.

Kérdés.hoza*szólás:
Yassné Baliizs GvÖrgyi: Egyetlen kérdéstszeretne feltenni, hogy érdemes az
előterj esztésben foglaltalcrÓl donteni. Miutan az onkorm ámyzat nem kothet
Lakískassza szetződést, elképzelhetőnek tarlja-e a jegyző, hogy az
előterjesáésben foglaltalarak megfelelően ja{on el az önkorrrányza! varyis a
bérlakrásban élők nevére kÓssön szerződést az onkorrrriinyzat, melyrőlmajd azak
lemondanak.

I
Rostísi Miária jegsző: Az előterjesztésben szereplő javaslatra jogt megoldríst
nem taliílt, véleménye szerint eZ nem megoldhatÓ.

Yassné Baliizs GvÖrgsri: Ezek utrín nem látja értelmét'hogy tovább foglalkozzon
vele a Testtilet.

Klein Zoltanné: Ő személy sz eint dtjazza, hogy valaki fogtalkozík e témával,
mivel mint o* lakó ő is szenved ő alanya abérbánban lévő r{Ílapotoklrak'
PfaffZsolt polgrírmester: Megkoszoni

a

ülágos, érthető előtsrjesáést, sajnálja

hogy ilyen formában nem kivitelezlrető az ötlet.
6. nanÍrend: Vegyes üryek.

a./ Május l tér 1 1. Sz. alatti sorhiíz gázelÍátÉts:inak kivitelezése.

PfaffZsolt polgiírmester: A tavalyi évíilyen irÍínyútestiileti dontés
alapulvételévelSzép Gyola Ekai vríllalkozÓ elkészítette a Május l tér l1. Sz.
alatti 6 lakásos sortuízra vonatkoző - gáulezetékre vonatkozó - a4a"utát, mely
összesen 332.950.- Ft. Javasolj a a gázszámLan lévő pénzeszkoz terhére e munkiik

kivitelezését.

Kérdés.hozzászolás:
Vassné Baliízs GyÓrgvi: Ez az összeg ery lakiísra kivetítve 55.500._ Ft. ez ttibb
mint a tavalyr' Ezért javasolja anányosan a lakó, . is fizessen ttibbe! vagyis 10
ezer forintot.Íw eEogadhatonak tarfia és javasolja is a kivitelezést.
Dr- DÓc4r Mariann: Egyetért, ő is javasolja a kivitelezést a gilzszrímlrin lévő
összeg terhére, a 10 ezer forintos befizetéssel.

PfaffZsolt polgárrrester: A javaslattal ő is egyetért, a tobbi feltétel pedig
ugyanaz., mint a korábbiakban meghatiírozoffak.

A KépviselŐteshilet
hatérazatothozta:

egtrrhangulag -

8 sravazattal' - ellenszavazat nélkiil - az zlábbi

Úrktt Község Ónkormányzati Képviselőteshilete a
Május 1 tér 11. Sz. alatti 6 lakásos sorházban a ktilső
gárzvezetésének koltségeit Szép Gyula ajkai
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viíllalkozó 332.950._ Ft-os rírajánlata

alapjrán

kivitelezi . k egy lakásra jutó költség így 55.500'_
Ft, melyből 10.000.- Ft-ot az adott ingatlan
tulajdonosiának kell fizetrrie.
Amennyib en az ingatlan tulajdonosa a
grízprogramban jelenleg nem vesz résá' úgy a
10.ÜÜ0.- Ft osszeget is az onkorrniányzat kiegyenlíti,
de ha a későbbiekbet z gén prograrrban részt kívrtn
venni, eztaz osszeget kamataival együtt - a külörr
megiállapod:ísban foglaltaknak megfelelően _ az
önkonrriinyzat számlájaru be kell fizetrie.
Az onkormiínyzat a rá hiíruló koltségeket a
TarsadaJmi összefog:íssal megvalósulÓ
ktianiífej lesztési lebonyolítrísi szímlrÍnlévő osszeg
terhére egyenlíti ki.
FelelŐs: polgármester
Hatríridő: azonnal
b.

/ Szavazatszámliá]ó Bizottság megválasáiísa.

Rostási Miiriaje?Taő szóbeli előterjesztésében tríjékoztatja a Képviselőtesfii{etet,
ho gy a 2a 02 . Április 7 . -ére kJtíJZÖtt országgyűlési képviselő viílasztásra
Szavazatszámlálő Bizottságot kell választani, mivel az előző mandi{tuma lejrirt.
A BizottságtagalÍa a jegyző tesz javaslatot és a Testtilet valasztja meg öket négy
éwe.
Kérdés.hozziíszóliís. Nem hangzott el'

A Képviselőtestillet eryhangulag
hatÍrozatothozta:

_

8 szavazattzl'

9/2002.

_

ellenszavazat nélktil' az alábbi

/Ifi.I3./ okKt sa hatórozüt

Úrkut Község Ónkormanyzatí KépviselŐtesttilete az
Évic. torvény 23. $. /l/bekezdése alapjaa a
'997.
20Ü2. Évbensorral kerii]ő vií]asáiísokra a
Szavazatszémláiő Bizottságokb a az alábbi tagokat
választja:
1

.

sz. szutazokar Szavazatszámtáló Bizo$ságába
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Erzsébet lBéke u./
Yértes Miklósné /Csokonai u./
TrÓbert ottÓ lPetöfi u.l tagoknak,
Stáht

PÓttagok Teiermeyer Helga lCsokonai u.l
Berjrik Jiínos /Kilenchiiz u./

2. Sz. szavazikör Szavazats ?ÁfrLáIő Bizottságaba
Tenk Gyula /]Víester u./
Pichler JÓzsefrré /Kossuth u.l
Gubicza Jánosrré llVÍester u.l tagoknak
PÓttagok: BékésiZútÍn/hdajus

l térl

Rieger Emilné /TVíester u./
Felelős: jegyző
Hataridő: folyamatos
c.l Polgrárőrség tamogaíísikérelme

PfaffZsolt polgármester: Felolvassa az Úrkuti Polgarör Egyestilet elnoke áttalírt
levelet, mely a j egyzőkonyv melléklet ét képezi.
Kérdés.hozziszÓli{s:
Vassné Baliizs Gyoreyi: A kérelemben az iá11, hogy a polgiirőrség 50 e/Ft-ot
n*lázataakarja felhasanálni, és az ery főre eső tárrrogatiís 4-5 e/Ft. Ebből az
osszegből még egy saplcira is alig futja nem hogy dzsekire, sapkrára karszalagra,
stb-re.

PfaffZsolt Nem kell in
Javasolja

5Ü.

drága dolgolra gondolni' pl egy széldzsekit kapnak mar.
000' - Ft' trímogatas megítélését.

Dr. Dóczv Mariann: o is eryetért atámagatással, és reméli a polgráröröket többet
látja egyenruhába, mint a korzeti megbizattat, aki csak ritkan van egyenruhába.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 8 szavazattal.

- ellerrszavazat néIkiil - az alábbi

hatfuozatot hoáa:

fi/2a02 llfi.L3./ okKt sz hatórozat

ll
Url*it KÓzség Ónkormanyzati KépviselőtestÍilete
2ÜÜ2. É*t<ottsegvetésében a pénzmaradvany terhére
50.000._ Ft egyszeri trímogatást biáosít az Úrkuti
Polgarőr Egyesrilet részére,az 1/20a2. /II' t 1./ okkt.
sz. renóeletben foglaltaknak megfelelően, saima*ísi
kötelezettséggel.

Felelös: polgrírmester, jegyző
Hatráridő: azornal

d.l Rakóczi u. 43. Sz. alatti onkormrínyzati bérlakrás és a mag;rar iskola
gá:zclláttása.

PfaffZsolt polgiirmester szÓbeli tajékoztatojában elmondta, hogy a maryar
iskolában megoldasra var a grízellátris' Az iskola koltségvetésébene céIra

tervezve lett az osszeg. Gondot jelent viszont a csonk elhelyezése olyan
szempontbil, hogy célszerű volna olyan méretíitkészíttetrri,amely atkalrnas az
iskola és a volt szolgalati lakás ellátasrira is. Ezen kiviil el kell donteni, hogy a két
önkormiínyzad hrlajdonban lévő épí*nényfiitési rendszere kozös vagy pedig
kÍilönráLllÓ legyen. Műszakilag mindkét megcldiís megvalósítlratÓ, azonban a
későbbi hasanosítrísmiatt kell eldorrteni azt, hogy melyik megoldást viilasszuk.
Felmertilt a korábbiakban az, hogy a volt sz*lgáati lakás és az ott lévo tantermek
összevon:ásából esetleg egy kozösségi tr.lz alakítható ki' illetve a szolgiilati lakás
egy részébőlmegoldhati lanne a fogorvosi sz*lgiilatrészérerendelő, varÓ és
vizes blokk kialakítasa.
Telrát akkor egyrésá el kell d*rrteni az| b*gy építészetiszempontból egy ere
jogosrrlt tervezőt az épri{etek átalakítrísiira mivel bÍzzuk msg' vatamint fiítési
szempontbil a rendszer milyen leryea.

KÉnnÉs.HozzÁszÓl,Ás:
Dr. DÓczy Mariana: Eryetért azza}, hogy olyan méretii gázcsonk késziiljon,
amely alkalmas mind a két épíínéay
grizellátására. Javasolja' hcry a ffitési
rendszer ne közos, hanem ktilonallÓ legyen. JÓnak txtj+hcgy tervező vizsgalja
ffiog, hogy fogorvosi rendelő kialakítbata-e'
Vassné Balazs Gvörgyi: Mivel a koltségvetésben az iskcla gría fiitésének
megvalósítasára tervezve let! ezért az val*suljon is meg, tehát a tervek az iskola
épiiletrészre ktilönríIló rendszerrel készriljan el. A hasznosítiissal kapcsolatbm
azonban avázlattewekelkésátésén kívtiü más kotelezettséget ne v:illaljon a
Testiilet, mivel ae idei évben önkormanyzati viilasztásak lesxrelq így akovetkező

l2
Testtiletet nebazzékkényszerhe|yzetbe,leryen megüa8yva nekik is a viilaszíís
lehetősége'

PfaffZsolt polgármester: Az elbangzottakat figyelembe véve javasolja, hogy a két
épíünényrészéreolyan méretű gazcsatlakoziís legyen kialakífv4 amely alkalnas
a közÓs gázellátásrz. A két építményffitési rendszere kiilönálló leryen oly
módon, hogy az idei évben az iskolai rész kozpo*ti fiités rendszere valósuljon
meg. Árra jogosult tervező vizsgÍálja me& hogy a szolgáúati lakás két erybenyílÓ
szobájából és a jelenlegi fikdő és wc helyiségéből kialakíthato-e egy fogorvosi
rendelő' viiró és vizes blokk, vatamint a jelenlegi konyha és kis szoba
bazzácsatolhatÓ-e

a mostaní tanterrnekhez.

A Képviselőtestiilet polgrírxrester j avaslatával egyhangulag eryetéfi .
e./ Német Kisebb ségi onkorm ényzat 2aÜ2 .

Évifeladat aihaz

tÍtmo gatás.

FfaffZsolt polgárrnester: Az idei évben az osffiÍktestvér^kÓzség Keutschach,

képviselői, gyermekek és felnőttek április végénlátogatást teszrek Úrkut
telepiilésen. Júníusbanaz osztrákok javastatara Keutschachban egy négyoldalú
osztrák, szlovén, olasz, ós magtrlar taliilkozóra' valarrrint hivatalos
kapcsolatfelvételre kertilne sor. Júniusban a *émet kisebbségi önkormiínyzat
ezuttal is megrenden anémet nemzetiségi napot és taliilkozót' Augusáusban
Veszprémb en aLaczkÓ Dezső Múzeumban Úrkút, mint német nemzetiségi
teleptilés mutatkoáat be. Az itt felsorolt négy prcgram mindegyike még a
koltségvetéselkészítésekornem volt ismer! így a képviselőtestiilet a
lebonyolítiisukhoz sztikséges forriíst tervezri sem tudta. A rnegvalósítrásuk viszont
nem kevés pénzbe kerti{. A német kisebbségi onkorrrriínyzat és az altalrános iskola
azzal a kérésselfordult a Testti,lethez, hogy nyújtson pénzttgisegítségete
programok megvalósité.séúloz.A kisebbségi önkonnanyzat tagiaivat folytatott
beszélgetés soriin elhangzott' hogy 300 e/Ft tiímogatiist kérnének a
rendezvényeikhez.
Kérdés.hozászÓlás:

Pichler JÓzsef Német Kisebbségi Ónkorman}'zat Elnoke: Örömétfejeziki' hogy a
telepiÍlési önkormányzat testii{eti ti{ésénrésá vehet. A polgrírmester iíltal
elhangzotiakhoz annyit szeretne hozzátennt' hogy a programok}roz Ők 3 db
pályénatot nyujtottak be, reméIi 1_2 eredményes is lesz. FIangsulyoani szeretné,
bogy az iútahllktobb év óta megrendezésre kerti*Ő nemzetiségi rrapra soha nem
kértek, és nem és fognak kérni a teleptilési onkormiinyzattóltiimogatiíst.
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Mivel az augusztus 29.-i bemutatkozés azeddigieknél nagyobb, kiemelkedőbb és
az egész falút érintő, ezért kértéka telepiilési onkormilnyzat mind erkÓlcsi, mind

anyagl *Ímogatasát.
Mivel a falunak nincs megfelelő hangosíto berendezése, és a tornacsarnok
akusáikája elég rossz' utiá:ra nézett, hogy ery megfelelő berendezés milyen áron
kaphatÓ. Szakemberek szerint egy l0 évig használható hangosító berendezés 260
ezer forintba ker{ilne.}{aaziskol4 a kisebbségi onkormanyzat és a teleptiJési
onkormányzat összefogna' megvásarolható lenne a berendezés.

Klein Zoltrí:nné: Az anyagt tiímogatiís kizrirólag

a hangosító berendezésre szÓl,

vagy az augusztusi programhoz is.

Píchler JÓzsef: Yalamelyikre jÓ lenne tímogatiíst kapni.
Czirakv Karolyaé isk. igazgató: Az idő rövidsége miatt kell a dontés, ugyanis
április 28.-ar.20 ryerek' 5 felnőtt jelentkezett be a testvér telepiilésről. Elmondja
hogy a cserekapcsolatolcra az iskola is adott be prilyrizatokat reméli ezek is
nyem1 fognak. A gyermekek elhelyezése szíilőknél fog torténni, a kisebbségi
onkormárryzat pedig a felnőtteknek a falusi tgÍiznus keretén beliil a sziállást
lefoglalta. Programot viszont apir napra biztosítani kell. Egy budapesti
buszfoglalas 9l ezer forint, egy stimegi 4a ezer forint' ehhez jon ruégaz
étkeztetés,a múzeumok' stb belépési koltsége.
Az osztrák tesfuér teleptilés júniusra hivta meg Ílz urkutiakat, ez,É,rtérdeklőd** a
Voliánna], ahol elmondtiík, hory a busz koltsége 227 ezer forint.
Ez osszesen 358 e/Ft oda, plussz vissza.
Vassné Balazs Gyorgyi: Az elhangzottak alapjan ez durván 900 elFt-ot jelent.
Nem t*dja honnan fudná ezt ateleptiüési onkormiiayzat fedemi'

Lisáes Győző: Ez pont egy utca aszfaltozísrínak koltsége. Talán nem kellene e5r
utcát asúaltoznl
Vassné Balazs Györgyi: Amennyiben a Testailet a Pénzügyi Bizottsag javaslatat
fcgadta volna el, ú5l a koltségvetésben gazdaságr tartalék lehetne, de most
jutalom van. E'bből is lehet fedezri a kért összeget. Előtte az*nban véglg kell
gondolni azt,tlogy az önkormiínyzat akarja-e ezek megvalósnliísát, akar_e
koltségvetést mÓdosítani.

PfaffZsolt polgiinrrgster: A testiilet nevében az erkölcsi *árnogatast meg tudja
ígérni'Az anyagq tiímogatiíssal vrírni kell aódig, míg a kisebbségi onkormiinyzat
és az iskola is tudja a palyázatok eredményétvalamint fudja az arrinylag pontos
kiadiísokat. Ezek fiiggrényébenkell a dolgot rijra tárgyalni.

t4
A KépüselőtestÍilet a polgiirmester javaslatával egyhangulag eryetért.
Több tírgy nem volt, a polgárrrester az tilést 2l.00 órakor berekesáette.
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