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Késziilt: Ú*nt Kozsé g Önt<ormanyzati Kepvisetőtesti:lete 2 0Ü0. Novernber
30.-an /csÍitörtokÖrr/ du. 17.00 őrail<ezdettelmegtartott rendes tilésérdt.
Jelen vannak Pfaff Zsalt polgármester,
Imri Zoltán
Kletn Zoltinné,
Kocsó Jánonosné
Lisztes Győző
Mádlné SasAnikó
képviselők.

Távolmaradását beielentette: Dr. ftczry Mariann, Rieger Tibor, Vassné Ba|Ías
Györryr képüselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Az iilés helve: KÓzségbaza - tanácskozó terem.
a megjelenteket és megállapította,bogy az
tilés hatarozatképes' mert a Testtiletet 10 tag,áből8 fő jelen varr.

FfaffZsolt polgármester: Köszöntötte

Ept kovetően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testíirlet egyhangulag elfo_
s?óa'tt.

NAPIREND: l./ Helyi

adórendeletek mÓdosítása - reldelet-teÍvezet.

Előadó: jegyző
2

.

l Urkűtkcizség Ónkonrrányzata

200 l -200 z .

Éwkoltségvetési

koncepciója.
Előadó: polgármester

3.lYegyes üryek.
a.

l

T éli ho eltakarítasról.

Előadó: Polgármester

zati

b.l Bursa Hrmgarica Felsöoktatási Önkorm
Ösáöndíj pílyár;atrőL.
Előadó: polgánnester

ány

c.l Rakóczi u. 43. Sz. atatti önkorrnányzati
Előadó: polgármester

bérlakásról.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT

:

1./ Jelentés a lejárt hataridsjű testtileti hatarozatok végrehajtásaról.

Előadó: Polgármester

Pfaff Zsolt pol gármester: Szóbeli előterj esztésébenaz alábbij elentést adja a |ejért
hatráridejiítesttiletibatitrozatokvégrehqtásénől.
54l2O0O. lÍX.21.l ÖI<Kt. sz. határozat:

Az Önkormányzat tulajdonában

1évő

uzrrwésvíztralózatbovltésre'aTertiletfejlesztésiTanácshozbenyujtott
pé*yÍnatboz,amíiszaki tartalom miatti csokkenésről szóló határozat kivonatát az
ana*incstmnak a Hivatal megktildte.
55D00a. ÍX.lL/ akKt. sz.hatirazat: ASzentgal esÚrkut fogorvosi körzeteinek
osszevonása miatti kÓrzetkozpont kijelolésről szólÓ donrést az ANTSLrészéte a
Hivatal megktildte.

3
5712000. lx.l}.l ol<I<t. sz.batércrz:at A426lT.Iksz-u ingatlan értékesítéséről
szólÓ adás-véte li szerz,aóés megkotésre kerÍllt

58/2a0Ü. lX.ÍL.Íol<Kt. sz. hxérozat:Itfuász Péter korzeti megbÍzolt részérea
RákócZí u. 45. Sz. alatt Lévő önkonnányzat bédakás kiutalasara vonatkozó
szerzödés megkötésre került.

6a

a00. lXI.9.l a!<Kt. sz.határazat. Az önkormányzati dalgazőkrészére a
jutalom kifizetésre került.
6112000. Öil.9./ okKt. sz- hatarozat Pfaff Zsgltpolgármester részérea jutalom
kifizetesre kerti{t.

okKt. sz.határozat:Yigh Jenö részéreaz Csokonai u. l. sz.
t"l"jd bér1atcisra *náttuao szerzőőéskotés me gtörtént.

6512Ü00. lXI.9.l

""k"""á"y""tl'

66/2aB0.lXÍ"9-:l ok<Kt. sz.]rrrtÉnezat. kSztilráiMunkaliezösség reszerea 2o.Q00.Ft-os támogaÍÍs kifi zetésre került.

Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képüselőtesttilet

a Jelentést eryhangulag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYAI+SA.
1. napirend:

Helyi adórendeletek módosítása - rendelettervezet.
Előadó: jegyző

/Íiásos előterj esáést a kepviselőbelőra megkaf tak./
Kérdés.hozzászólás:
Rostási Mária jeryző: Előzetes egyeztetések alapjrín késztilt e1 a kommunalis
adÓról és azipariizési adórÓl szóló rendelet mÓdosítása, aZ adÓ emelésével
kapcsolatb*. e kommunális adó mértéke2000' Évben 1Ú:a}.' Ft volt, a2001
éwe vonatkozÓ javaslat 1ó00._ Ft ingattantok után' mtg ahelyr ipariízésiadónál a
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mértéke'az adőalap l.6 oÁ-a, azióeiglenes jelleggelvégzett
iparí2ésitevékenység esetén az adőáttalárl'y naptÍn naponként 2500._ Ft.
A javasoltakon természetesen lehet változtatni.

zau éü adó

Mádlné Sas AnikÓ: Nem javasolváltoztatást, amagarészérőlaz emelkedést e1
fudja foga&ri, és ismerve a kornyezótelepriléseken az adatételeket, Úrkut
kozségben még nindig j óval alacsoqrabbak

Imlj Zokén: A rendelet-tervezeteket elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestii(et egyhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazatnélkÍil - az alitbbi
rendeletet tpzta:
1212000.

'

l)fi30./ OkKt. sz. reqdelet

A Éi1995- |XII2}; Ötrt.

sz. iparuzési adóról szólÓ

rendeletmódosítása.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképe:z..l

A Képüselőtesttllet eryhangulag

-

6 szavazattal, - ellenszavazat nélkiil - az alábbi

rendeletet hozta:

ÍV20oL /XH}0J Öt<kí sz. rensetet

A

/Ix.18.lÖnrtt. sz. kommuna]is adóról qzóló
rendelet midosítása.
911995.

2

'

/A rendelet szó szerinti szövege a1egyzőkönyv
mellékletétképezi.l

2. napirend: Údart Község Önkormanyzata 2Oo I -20a2 .
ciója.
E1őadó: Polgármester

/Íiásos etőterjesáést a képviselők elire megkaptak./

Éiköltságvetési

koncep-

Kérdés.hozzászólás:

PfaffZsolt: Rieger Tibor a teke csapat nevében írásban és szóban is kérte, hogy
kertiljon be a koncepcióba a 160 ezer forintos onkormémyzatitámogatásuk,
trgyszinten a labdarugó szdcos*dy is szÓbm jelezte;hÜg/ a csapat200l. Évi
míiködtetésére 1 millió forint onkormányzatitámogatasra lenne Sdikségiik.
Rostási Mária jeg-vző: Felbívja a TestÍilet firyelmél'xra,hogy a koncepciÓban a
hiany 9 millió forint, valamint számolni keIl azza| is hogtr' a minimálbérek
emelkedése miatt a bérek és azok jarulékai is változri - emelkedni - fognak,
amivel a hiany még nőni fog'

Klein Zoltanné: Nem érdemes foglalkozrrí vele, ha lesz pétukapnak tiimogatást,
ha nem' nem kapnak. Mindenesefie úgtrr kellene a koltségvetést a TestÍilet elé
terjeszteni, hogy egyensulyban legren, ne kelljen hitelt felvenni.

Mádlné Sas Anikó: A bevételel<né} a komÍmmálisadó nem a rendelqtben
meghatiírozott emelkedést koveti, így ofi vaÍamenrr5iire lehet pÓtolni a hianyt'

FfaffZsolt polgármester: A lakbéreknél,helyiségbérletidíjaknál javasol1a az
inflációnak megfelelően a 10

o/o-os

emelkedést.

Kocsó Jánosné: Ó 15 %_os emelést javasol és meg így is méltanyÜs aZ eqrelés.
Klein Zoltanné: Egyetért a t5 %-os lakbéremeléssel.

A Képüselőtesttilet egylrangulag- 6 szavazattal,

- ellenszavazatnélktil - az alál}rbi

határozatot hoáa:
68/20o'& t}{I3o-/

okl{Lsz húlÍruzat

u*nt rozseg, ofikormeryzati

Képviselőtesttile te az
önkormanyzat bérlakások és helyiségbérletek díj át
2001. Januar 1. Napjától É%-ka| emeli.

Felelős : polgárrnester, jegyző
IIataridő: 2000. December 31.

6

Mádlné Sas AnikÓ: Az onkormányzati koltségvetéstjavasolja úry elkésziteni, - a
koltségvetésitorvény elfogadását kovetően - hogy abban lehetőleg hiany ne
legyen.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 6 szavazattal,- ellenszavazat nélkiil ' az alÍbbi
határozatothorta
6%20l)0. tXI.30./

Ökkt sz hatdr.orat

Úrkut Kozseg onkofiTlányzafi Képüselőtesttilete a
2001. És20ú. Éü koltségvetésikoncepciójái
elfogadja, és utasítja a polgármestert, jegyz(5t és az
intézrnényvezetőket, bogy a lehetőségekhez mérten a
7001 . Bri költségrretés terv ezetet úgy keszÍtsék el,'!'osy
az eg;zensúlyban leryen.
l

Felelős: polgárme ster, jegyző
HatÍl-:rdő 20al. Februqr 1 5.
3. napirend: Vegyes üryek.

a.l Téli hóeltakarításrÓl.

Polgármester: Pichler ZakénúrkútivallalkozÓ a téli hó eltakarítással
kapcsolatban az alábbi arajánlatot tette:
t Átatanydr3ban, ennek osszege bruttÓ 800.000.- Ft, melynek felét december 31._
ig, masik}elét április :o.-ig keri kifizefiri,
2. 300.000._ Ft. {igyeleti díj és minden inegkezdett óra3500. -Ft. Az tigyeleti díjat
kéri december 31.-ig kifizetni.
A munkát csakazértesítéstólszámított lQ nap utan tudja elvallalni, mivel a
járművek hó tolásra való felkészítéséhezennyi időre van sziikség.

IÍn ZoltélrL: AzéÍttartja elönyosebbnek
helyben

ezt az ajinlatot,nlnt az ajkait, mert

val.

Klein Zoltanné: Arról is volt sző amult testtileti tilésen, hogy az onkormÍnyzat
egy elre a cékaalkalrnas jrárművet vásárol.

1

PfaffZsolt polgi{rmester: Az új traktorok 2-3 millió forinton feltili átrban
kapbatÓk, ahasanáltak olcsóbbak, azLtalánmeg tudná vásarolni az onkorményzat
Lisztes Gvőző: Nagyon rövidnek tartja az idr:t arra,hogy egy haszrált jálrÍntí
vásarlása esetén azt az önkormányzat hó eltakarításra hasznalni fudja még az idei
évben. Ugyanis a járművet fel kell készíteni,hótoló lapátot és eryéb esrkozzel.
Biáosabb a he$i vállalkozó ajétnlata, és jovőre meg kellpróbálni a
koltsé gvetésből l<tgazóákodni egy MT Z't.
Mádlné Sas AnikÓ: Számitása alapjén az átalénydíj jobban elfogadhatő mnt az
iigyeleti díj, növelve az őradtjjal. Persze míndkettő lutri, mert nem tudni mennyi
hÓ fog esni, hányszor kell azutakatmegtisáítaÍli. A maga részéralaz áttzlrénydijas
ajin7at elfogadását javasolja, valamint a szerződés megkötése hasonlóan torténjen
mint a tava}yi évben.

A Képviselőtesttilet egyhangulag - 6 szavazattal. - ellenszavazat nélktil - az alábbi
határozatot hoáa:
v a/20

0ű.

lXI;t 0./ ok Iű

sr- katórozfrt

Úrkut Kozseg Önkorrrranyzati KépviselőtestÍilete
Pichler ZoltÍnúrkuti váltalkozÓ árajénlaűrt fogadja el az
önkormányzati utak téli hó tolási, hÓ eltakarítási l
munkálataira.
E feladat elvégzéséreaz árajánlatban szereplő, bruffó
800.000.- Ft-ot átalanydijatfogadja el, mely áúalénydy
5 0 % -át 2000. December 31. Napjáig, másik 50 %'t
2O0L Április 30. Napjáig egfenlíti l<t, s;zÍnttla ellenében.
E feladat e1vé gzé sére kÍiton szerző dé s ké sztil.

Felelős: polgármester
Határidő: szerzodés alákására december 1 0.
B / Bursa Hungarica Fel sőoktatási Ónk ormány zati Ö sztöndíj pátly éuatr őI.
.

Előadó: polgármester
oktatási Miniszter korlevele , frtalános Szerződési Feltételek, Nyilatkozatat a
képviselők előre, írásban megkaptik. l
/

I
PfaffZsolt polgármester: E páilyinatirendszer a Maryar Koáarsaság oktatási
Minisztériumanditjaiftjétra2}}Lévtől kezdődően' és célja aszociális helyzettik
miatt rászoruló eryetani és főiskolai hallgatÓk' valamint a felsőoktatási
intézrrénybe jelentkezni kívanÓ fiata]ok részéreegy ösztöndíj rendszer.E
rendszer lényegq hogy a szociális helyzete miatt rászoruló hallgatőt az
onkormanyzat trímogatj a, valarmnt az állam e tÍtmogatást kiegészíti maximum
5.000._ Ft/lróra.

Kérdés.hozzászÓlás:
KocsÓ Jánosné: Alaposan áttanulmanyoztaakikÍildött anyagot, de sok mindentől
fiigg, lrogy az Ónkorményzatrészttud-e venni. Elsősorban van_e rá arryags'
feóezet? Tíz hónapon át kell támogahi a hallgatót, ami ha haü 3000._ Ft_al
számol, akkor is 30.000.- Ft. ery évben.
Rostási Mária jegYző: ezen fulmenően, ha szocialis helyzettik miatt elnyeri a
pályÍnatot ahallgató, úgy garanciátkellvállalnia az Ónkormányzatnak,hogy ezt
az Ósszeget hat félévenkereszttll folyÓsítja.

Mádlné Sas AnikÓ: Bírná ezt az önkormányzat költségvetése? Yajon hany ilyen
szociálisan rászorult van a falubarr.
Kocsó Jánosné: Az okÍatási Minisztérium aá javaso1ja, hogy a rászorultság
o/o'a, ami jelenleg
alapja legyen a mindenkori legkisebb Óregségr nyugdíj 80
14.000._ Ft. kÖrüli összeg. Kevesen vannak.akik családjábanaz l főre jutó
átlagj ovedelem ez a|att van.

FfaffZsolt polgármester: Fél a telepiilesen lakók negatív üsszajelzésétől, ha az
Önkormányzat nem lép be e támogatási formába. Azidő stirget, mert december
4.-e azutolsó nap, amikor is a Nyilatkozatot vissza lehet kiildeni. Ha viszont
visszaktildj azonkormányzat decernber 6.-ig ki kell irnja apályáz;atot.

lmrj ZoItán: Meg kell próbálni, ki kell írni.

A Képüselőtesttilet eryhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazatnélktil - az alábbi
határozatothozta:
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7I/20a0. tXI30./

ÖkKt sz haÍdrozat

Úrkut KÖzseg onkorrrrarry'zata' e hatÍxozat mellékletét
kepező Á}talanos S-erődési Eeltételek elfo gadását
igazalő - nyilatko zat aLÍttrásával viillalja, hogy az
önkormányzat a bátrényos szociális helyzetű,
felsőoktatási hallgatÓk, valamint a felsőoktatási
tanulmanyokat kezdő fiatalok részérekikandó Bursa
Hungarica FelsőokÍatási Önkormiinyzati
ÖSáÖadíjpáúyázathozcsatlakozik,ahatározat
melléklet ét képező,$'' és,,B'' típus ű P áty Ílzati kiírást
2000. december 6.-tÓi a község lakossága részére
közszemlére teszi.
Felelős: polgármester
HaÍáÍidő: azannal

c./

RakÓcnu. 43. Sz. alatti onkormányzati bérlakás tirye.

Polgiirmester: A Rakóczi u. 43. Sz. alatti önkormányzati bérlakásból elköltozott
Szaló Jenőné, igy alakást hasznosítani lehet további bérleti jogviszony
megkotésével, illet a lakás eladásával is lehet foglalkoani.
'l

Rostási Mária jegyzŐ: Szaló Jenőné a lakásbérleti jogviszonyát még nem
sztintette ffiog, bérleti diját ftzeti.
Felhír.ja a Testiilet figyelmét arra is, hogy mar többszor szőbakertilt e lakássa]
kapcsolatban, hogy esetleg itt kertil kialakításra a fogorvosi rendelő,mivel az
Áwrsz is folyamatosan felszÓlítja az ötlkarrrrányzatot,hogy biztosítson kri1on
varó helyisé get a fogászatr4 varókrrak

Kocsó Jánosné: Mennyi lakbért fizetett Sza1ó Jenőné?
Rostási Mriria je8yző: Haü 3000.- FT. körtili összeget.

Kocsó Janosné: Ő mar 15 éwel e.zeLőtttobbet fizetettegy kis lakásra mint most
fizetnek az önkorm

ány zatt bérla kásokra.

l0
Egyenlőre nem javasolja lakás eladását, inkább hatÍrozottidejii bérletre kellene
megbirdstri.

Klein Zoltanné: E|őbb az Ónkormányzati dolgozók körében kellene felrnérést
végeai, és ha valakit érdekel, úgy ők kapjak.
Imn ZoltÍn:Elsősorban arra kellene haszrálni a lakást, hogy pedagógus
telepedhessen le a községben. Eryetért Kleinné javaslataval.

PaffZsolt polgármester: Első lépésberrazintézményvezetőketfogjamegkérdez:ri,
és vélemeryle szerint a lakás zagz. Ápritis 30.-ig berbelehet adni.

A Képviselőtesttilet

d.

/ Pol garőrs

é

a polgármester

j

avaslatával egyhangúan egy etért.

g létr ehazásaról.

Polgármester: Szóbeli előterjesztésében előadta, hogy Juhász.- Péter azt$kÓrzeti
megbizott kérte a segítségétaPolgárőrség létrehazásara. Kéri a Testtilet
táxnogatétsétt,hozzájárulónyilatkozatamegfételére.
Koc sÓ Jáno sné : Elviekben kell hozzájárulni, vagy any agtrlag.

Mádlné Sas AnkÓ: P éturiigyihazzájénulaJt monuen sem tud nyujtani az
Önkormiányzat.

PfaffZsolt: Eryenlőre csak egy elü hazzáqérulás ke1l, hogy

a polgarőrség

szewezése me gkezdődhe ssen.

A Képviselőtesttilet egyhangúan, - 6 szavazztal,- ellenszavazat nélkti{, az alábbi
hatérozatothozta:
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72/zIaLBIsoJ lkffit s?
Úrkut

húaÍÍo?aÍ

Közsq o'Tkorffifuyzati Képvisetőtestiilete

trmng{ia art asafunekothogy

a tetrepiiüésejr a

Polgrárőrség me galakulj on.

Felelős: Polgármester
Határidó: azonnal
l

Tö,bb Eargy nem volt, a polgármrcster az tilést 20.00 órakor berekesáette.
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Rostási Mária
jegyző

