rÓzsÉct Óm<onnnÁNY

ZAT

rÉpvtsBrorBsrÜrpre

U R K U T, Rrákóczi u. 45. Tel.: 23o-oo3.
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JEGYZoxÖNYv
Késztilt: Úrkut Község onkormanyzati Képviselőtestiiletének 2000.februar l5.én lkedderr/ du. 15.oo órai kezdettel megtartott rendes Íiléséről.
Jelen vannak Pfaff Zsolt polgiármester,

Dr. DÓczy Mariann
Imrj Zaltán
Lisáes Győző
Mádlné Sas Anikó
Rieger Tibor
Sztics Péter
Tenk Attila
Vassné Balazs Györryi képviselők.
Távolmara&ísát bejelentette: Tenk Attila képviselő

r

Az

Rostiísi Mária jegyző
1.l napirendi ponhal: Rénes Mária konywizsgiíló,
CzllÍáW Karolyné isk. ie;
Toplakné Feith Rozalia óvodavezetö.
:

tiúéshelye: Községhaza - tanácskozó terem.

PffiZsolt

polgámester: KöszöntÓtte a megjelenteket. Megallapította, hogy az
tilés hatrározatképes, mert a Testiilet lo tagiából 8 fö jelen van'
Ezt követően ismertette az tilés napirendjé! melyet a képviselők eryhangulag el_
fogadtak.

NAPIREND:

1./

Úrkut Község Ónkormanyzata2ooo.
- rendelet-tewezet -.

éü költségvetése

Előadó: Polgiármester

2.l Kozségi Ónkorm ányzat2000. Évimunkaterve.
Előadó: Polgánrrester
3./ Vegyes ügyek.
a./ polgármester illebnénye.

Nepm'mro

rÁncyarÁsa Brorr

:

a./ Jelentés a lejrárt hatráridejű testiileti hafuározatok végrehajtásráról.

Előadó: Polgánrrester

PfaffZsolt polgiírrnester: a lejrárt hatráridejű testiileti batározatok végrehajtrísráról
az alábbi szÓbeli jelentést tette:
73/1999. lXn 3o./ Ól<Kt. sz. hatfuozat: A kábeltévé2000. Januar l. napjatÓl
érvényestieemeltetési díjaról szóló határazat egy példrányát a Satel Kft
Nagyvazsony részéremegktildte.

.

o / Öl<Kt. sz. határ azat: Szocialis otthoni beuta]ást helykij elölés
céljából a Meryei Onkormányzatrészére a Hivatal megktildte.
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Kérdés"hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet

a lejrárt hatarídejű testÍileti hatÍrozatolaól szóló tájékoztatást
egyhangulag elfo gadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1/ Úrkút KÖzség Ónkormiínyzata 2000. Éü koltsegvetése _ rendelet_tervezet.
ElőadÓ: Polgármester
/Irásos elöte{esáést a képviselök előre megkapták.i

2

a Testtilefirek'bogy az
PfaffZsolt polgárrrester: SzÓbeli kiegésátéskéntelmondta
hiánnyal lehetett
idei év kottregv.t.*.t * elöterjesztésben is szereplö

megtervezni.
lehefire elfogadni' mely
Szeretné, ha amai testtileti iilésen egy olyan koltségvetést
eryensulyba van.
melyben 160 e/Ft
Ahelyi teke_szakosztály kérelmévelis foglalkomi kell,
támogatast kérnek-

Kérdés.hozzászÓlás:
az eredeti költségvetésbe több
Vassné Balazs Györeyi: Szeretné elmondani, hogy
az egyeztetések folyarrán I'733
mint 10 millió forint volt a hiány, melyet sikertili
Bizottság e hiany
elFT_ra lefaragpi. Felhívja a figyelrnet, hogy aPénnigyi
a Testii{efuek'
kiktiszÖbolésére javaslatot tett jegyzókönyvében
bérfejlesztésta nem
igarg;t(,Jata1 azt kérdeÁ,hrgy a8,25 Ya-os

Az iskola
pedagÓgu'

**tut

o'oen dolgozók is megfuapjrík_e'

juttatiísok résméLaz 5
Rieger Tibor. Mit jelent az iskolai koltségvetésszemélyi
oÁ, melyre 191 e/Ft lett tervezve'
pedagÓgus munkakörben
Czirakv Karolyné: A 8,25 7o-os bérfejlesztésa n9m
d"'g""óL"" t' meg lett tervezve, jaooa'1' napjatÓl'
Az 5 Yo jogszabaj'uan megbatarozottak alapjan a több szakképzettséggel
rendelkező pedagÓgusnak j rár.

hogy miböl' mennyrt
Mádlné Sas AnikÓ: Sokat rágÓdott aPfunrgyiBizottság
N.* szerebré' ha hitelfelvételre kertiüne sor'
l.h.t
'.f*"s'. felhalmozási kiadrísok pedig mind esedékesek' szerefué' ha ezek
A betervezett
mind bennmaradnának a koltségvetésbe'

javasolja a gázkastatot felhaszrálni'
PfaffZsolt polgárrrester: A hiany fedezésere
az ipart',ési adÓt 5oo elFt-al felemelni'
*"1y 13oo .rr
"utu*i"t
fueeer Tibor:

A

gá"]amatilyen célúfelhas nátkásalakossági érdeket nem sért?

arnt-az önkomrányzat
Rénes Mária könywizsg:íló: A kamat pénzpiaci nyereség,
az
szolgal
szabadon f.lhuráuthx. Kti^.tlentiü lakossági érdeket
'ba
osszeget'
önkormarryzat költségvetésében haszralja fel ezt az

.=5*

J^

hnri Zolüin: A melletttik lévő önkormányzai bérlakás a főbérlő hiízastarsaha]áia
óta teljesen tires. Ha az önkormiárryzat azt eladná, az árábőllehebre feden:d a
hiányt.

Vassné Balazs Gyorgyi: Ez annyit jelentene, hogy a hiany fedezve van. Itt csak
aá sérelrnezi'hogy mindegyík szakfeladatnál a 10 milliós hirány miatt kemény
lefaragiísra került sor, kivéve a sport tiámogatast, ahol kezdettől fogva l.l5o e/Ft
volt és maradt. Eznemlenne igazságos.
Kéri a Testtiletet' a PénzÍigyiBizottság sporttamogatásra vonatkozó dÓntését
verye figyelembe.
Tudomása szerint a sportkör semmifele tiímogaüísikérelenrmel az
Ónkormiírryz athoz nem fordult.
Rénes Mária könywizsgáló: Felhívja a Képviselőtesttilet figyelmét,bogy az
önkormányzat elsősorban arra kotel ezett, hogy az inténrtényeinek
műkodőképességét biztosítsa.Ha ez megfelelően biáosított' lehet beruházásra'
felujítiísragondolni
A Pénziigyi Bizottság javaslata jó, a teke csapat tÍmogatási kérésétfedeari lehet
a sportkörre tewezett osszegből, és még tartalékba is lehet helyezri.

PfaffZsolt polgiármester: A Pénztigyi Bizottság javaslata volt az is, hogy az
asszonykórus vezetőjének tiszteletdíjáúne ery személy kapja, hanem az az

asszonykórus tamogatásával eryütt menjen, és ők dontsék el, mennyit kap a
kórusvezető.

A Képviselőtesttilet 7 igen szavazat' l tartózkodás mellett az úábbihatfuozatat
hazta

1/2ooo. [I.LS./ ÖkKt sz határozat
Az Önkorményzat2ooo. évi koltségvetésébenaz

asszonykórus támogatását meg kell emelni a
kÓrusvezető tiszteletdíjávat és a kórus döntse el,
kap_e a kórusvezető dtjat' vagy sem.
Felelős : polgiírmester
Hataridő: azotatal

PfaffZsolt polgármester: Javasolja az 1.3oo eFt gévkamatot átteni a

költségvetés kamatbevételeire, aziparrűzési adÓt 5oo e/Ft_al megemelni, a
sportkör tamogatasára tervezett 1'150 e/Ft-os kiadásból 150 eFt-ot a teke-

4
csapafuak,

600

e/Ft-ot a labdarugó csapatnak trímogatrískéntmegadni, és a
fentiekből származó maradékot, varyis 467 elFt-ot a gazőasági tartalékra tenni.

A Képviselőtesttilet egyhangulag
haúa:

_

ellenszavazatnélktil -_az ahábbihatfrozatot

2Í2att. fILt1.Í Öt<Kt.
A Képviselötesttilet
a./ az Önkonnrányzat

sz.

határazat

2ooo.

évi kÓltségvetésének
egyensrrlyba hozása érdekébena kamatbevételeket
1.3oo eFt-al a gérközrrw kamatbevételeiből
fedezi, aziparbzési adót 5oo elFt_al megemeli,
b./ a sportkor támogatásara tervezett l.15o e/Ft_
ból 15o e/Ft_ot a tekecsapat tiímogatiísrírakell
fordítani, óoo e/Ft-ot a sportkÓr támogatására,

c.l valamint az a-b.lpontban képződött 467 eFt-ot
a gazdaság1 tartalél<r a kell tervezri.
Felelős: polgármester
Hataridö: azannal.

PfaffZsolt polgiánrrester: MegiáÍlapítja, hogy a 2000. Évit<<ihsegvetést a
képviselőtesttiletrrek sikerÍilt egyensulybabornia, vagtr is hitelfelvétel nélkiil lehet
vé grehajtani

a Testület ráltal megh atfu ozottakat.

A Képviselőtesttilet egyhangulag

_

8 szavazattal'

alábbi rendelete t hozta:
112000. /II.15./

_

ellenszavazatnélktil - az

ÖkKt sz rendela

Úrkut Község Önkormányzat 2000. Évi
költségvetése .
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzíőkonyv
mellékletétképez..l

2. napirend: Úrkut KÓzség Önkarmányzata2ooo. évi munkaterve
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Előadó: Polgármester
/Inísos előterjesáést a képviselők előre megkapüák./

Kérdés.hozzászÓliÍs:

Mádlné Sas Anikó: Javasolja ajúliusi tervezelÍnapirendi pontok jirnius, ill.
augusztus hónapban kertilj enek meglár gy alásr a.

A Képviselőtestiilet Mádlné javaslatával egyhangulag eryetért.
A Képviselőtesttilet eryhangulag
hozta:

_

ellen szavazatnélktil - az alábbihatározatot

3/2000' /II.1S./

okKt sz

határozat

Úrkut Község 2aa0. Évimuntatewe.
lbíunkaterv a jegyzakÖnyv mellékletétképen./
Felelős : polgiírmester
Hatríridő: 2000. December 31.
3. napirend: Vegyes ügyek.

a.l Polgiármester illefuénye.

Mádlné Sas Anikó az ad hoc bizottság elnoke tájekoztatja a Képviselőtesttiletet,
hogy a koltségvetésben a polgármester illefuényének emelésére8,25 yolett
tervezve, igy javasolja 2000' Januír 1. Napjrítól a jogszabiílyr kereteken beltil'
haw 747 .ooo._ Ft-ban megrillapítani azillefrnényét.
Kérdés,hazzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttiüet 7 igen szavazaLtal, t taÍtő7kodással/PfaffZso\tl az alábbi
határozatothozta.

4?Üaa. ilI.l1. l öl<Kt. sz. határ ozat
Úrkut Község Ónkormányzat Képviselőtesttilete

6

PfaffZsolt polgármester részére2000' Januar l'
napjától havi illebrrényét147.000'- Ft'_ ban
áúlapitja meg.

Felelős: jegyzo
Hatirtdő azonnal
b.l Pfaff Zsolt polgmmester tá$ékoztatja Képviselőtesttiletet, hogy a CO}úENIUS
2000. Közoktatasi minoségfejlesztésiprogram keretében a Hauser Lajos
szerefire pályázr,lj'Átakános Iskola I. intéményimodelljének kiépítésére
Szó szerint felolvas sa a pály éuati tá$ekaúatőt. lP ály ánati táj ékaztatő a
jegyzőkönyv melléHetétképen.l
Kérdés.hozziiszÓliis

:

nem
Czirráki l,Qárolvné: Köái a KépviselőtestÍilettel' hogy e pályÍuathoz saját erő
kel1biztosítania az önkormányzaÍrak, és több más önkorrrrányzat is él epÍlyÍEjati
lehetősséggel'
Sztics Péter: Első hallasra elégnehézmegérteni,de
önkormányzaürak be kell nyuJtani a páúyÍuatot'

ha

megén az

Vassné Balazs Györ€yi: Mivel az onkormarryzat aziskolaszerkezeten valtoztami
nem akar, a Nyilatkozatot meg lehet adni.
Rostrísi Mária jegyző: MiÓta tud az iskola igazgatőja ill. a polgárrnester a
pÍiyánatrő17
Száretné, ha a polgiirmesterí előterjesztésekről - törvényességi okokból
is értestilne.

'a

jegyző

Cziraky lQirolyné iskola igazgatója: Mult hét szerilájan jelent meg a páilyÍuati
kiírás az1nternetet,azatatiaott a dolog. A határidő szorí| mert március l_ig kell
leadni a píúyénatat.

PfaffZsolt poleármester: Alaposan meg kell gondolni, mert 3 éves
elkÓtelezettséget

j

elent.

A Képviselőtesttilete egrhangulag
hatÍrazatothozta'.

_

8 szavazattal,- ellenszavazatnélktiű az

aLálbb|

-Fr-'7

5/2000.

[L15./ ÖkKt sz határozat

Úrkut Kozség onkormarryzat Képüselőtesttilete a
CoMENruS 2ooo minőségfejlesztésíprogram I.
intéznényimodelljének kiépÍtésérekiirt
páLyÍnathaz mint a ,,Hauser Lajos'' Altaliános
Iskola fenntartój a az a}ábbiakat
nyrlatkozza:
Az önkorm Ínyzat által működtetett,'}Iauser
Lajos'' Altal'ános Iskola a kozoktatasi
feladatellátáshazkapottál1amitétmagatássalaz
elmult 5 évben ajogszabályoknak megfelelően
elszámolt, ilyenjellegíi rendezetlen ü5le a
finanszíro zást biztosító allami szervezettel
kapcsolatban nincs.
Az onkormányzat mint femtartó a2ooV2o02_es
tanév végéigaz tntézményt érintő átszervezést,
osszevonást va$l az tntéményalapító okiratát
érintő átalakjtást nem tewez.
Az önkormányzat az mténrtényrészvételéta
pályénatbantámogatja.
Felelős : polgárrnester
Hatráridő: februar 28.

PfaffZsolt polgármester: TÍtjékortatta a KépviselőtestÍirletet, hogy a
millennirmri zászhÓ átvételére akisebbségi onkormanyzatjirnius 3.'át javasolta,
vagyis a nemzetiségi napot. Kéri a képviselók eryetértését,vagy más időpontra
c./

való

javaslxÍt.

MádIné Sas Aniki: Ó nem anemzetiségi naphoz, hanem augusztus 2O.-áhaz,
vaw a falunaphoz kapcsolná.
Vassné Balázs Gvörgvi: Ó se* 3 ngmzetiségi naphoz kö&ré, ktilein időpontban
kellene megÍartani az tinnepséget. Rossztapasztalatai vannak a kisebbségi
önkormiányz at Ílta| szeryezett tinnepségelaől.

PfaffZsolt: Ő is augusztus 2o._ra gondolt, de akkor olaszorságba lesz a falu
plébanosa, és az egú:réEjelenléte fontos lenne.

a-rF8

Klein Zoltarmé: Szeptember első szombatját, vagyis szepternber 2.-átjavasolja a
zászlo átvételére.Ezazt jelentené, hogy a települési önkormányzat lenne a
fószewező.

A Képviselőtesttilet eryhangulag
ában határonameg.

a millenniumi zászlő átvételétszepterrrber 2.-

d./ Vassné Balrázs GyÓr8yi: Mégkérdezia polgiírmestert, mi van a

gáfrejlesztéssel?

PfaffZsolt polgiármester: A Bakonygríz kft tigyvezetője a tobbségi firlajdonos
ERFOREX Rt tizletrészételadta aDekagén Kft-nek. A szolgáltatii jogra az
onkormrányzatok korábbi kerésének megfelelőerr a KÓGÁZ Rt-t jelolte ki a
Magyar Energia Hivatal. A Bakonygaz ld-ben a mostani többségi tulajdonos a
szolgaltatói jogot is szere&é rnegszerezni. Többekkozott ez kÖrtil is kialakult'egy
aldatlan állapot.

A kivitelezők szrfurrlai kiegyenlítésreker{iltek.
A munkálatok elvileg folyhaürrának.
Több tÍrgy nem volt, a polg:ánrrester az ti{ést l9,oo órakor berekesztette.

lmft.

Wr'"Í,
pöl$rírmester

,l

'ifrhhüPia._
jegyző

