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ÖnkormanyzatiKépviselőtestülete2002.
l7.00
órai kezdettel megtartott üléséről.
lhétfón/du.

JELEN VANNAK: Pichler

december 9.-én

József polgiírmester

ImriZolrtán'

,

Klein Zoltánné,
Kocsó Jánosné
Lipp Józsefné,

Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné képviselők.

rÁvor,vranauÁsÁr nn.rnr,nNrnrrn:

Rieger Tibor és Vassné Balázs Györgyi

képviselők.

raNÁcsrozÁsr rocc'q.L RÉszr vnsz:

Rostási Márlajegyző,
Cziréky Krírolynéiskolaigazgató és Toplakné Feith Rozália óvoda vezetője.

nz Ür,És Hnr,yn: rÖzsÉcHÁZA _ TANÁcsrozÓ TEREM.
Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket' és megállapította hogy az ülés
hatétrozatképes, mert a Testiilet t0 tag|ából 7 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag elfogadott.

Napirend:

1./

Úrkút Község Önkormrányzata2002. évi költségvetésének módosítása_
rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

2.

l

IJ rktft

Község Önkorman

y zata

2002'

III. ne

gyedévi költsé gvetésének

végrehajtása.

Előadó: polgiírmester
3'i Úrkút Község Önkormrán yzata 2003. évi költségvetési koncepciój
Előadó: polgármester

a.

4./

Kommunális adórendelet - módosítása.
Előadó: polgarmester

5./

Vegyes ügyek.
a.l Szocíális Bizottsági tag és elnök megválasztása.
b'l Hősök utca felső részénekvízvezetéképítése.
c.lLabdarűgőszakosztáIytámogatásikérelme.
d./ Arany János Tehetséggondoző Programban való részvétel.
e. l Kö ztisztvi selők j utal mazása'

NAPIRENDI PoNToK TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A. /

Ügyrendi

B izottsá

g táj ékoztatása.

Előadó: Pichler Józsefné
Bizottság Elnöke
Pichler Józsefné eln<jk: Tá$ékoztatta a Képviselőtestületet' hogy a vagyonnyilatkozatot a
polgiírmester és a 8 képviselő hataridőben, rendben leadta, azt aBizottság az érvényes
jogszabáIyok alapulvételével átvette,kezeli, nyilvántartja. Dr. Dőczy Mariann jelezte a
Bizottság felé, hogy vagyonnyilatkozatátmár nem adja le, mivel képviselői mandátumáról is
le kell mondania vállalkozásamiatt, amit összeférhetetlen képviselői megbizatásával.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

Képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette a tá$ékoztatást.
B'/ Dr. Dőczy Mariann önkormányzati képviselő mandátumarőlvalő lembndása'
Pichler József polgiírmester: A 2000. évi XCVI. Törvény alapján a képviselőket e
tisztségükkel kapcsolatos összeférhetetlenséget meg kell' kellett sztintetni, megbízólevelük
átvételét követő 30 napon belül. E törvényben foglaltaknak tett eleget dr Dőczy Mariann
Úrkút község háziorvosa, azirkuti önkormányzatmegválasztottképviselője amikor
mandátumáról lemond, mert hézíorrvosi tevékenységétvállalkozás formáj ában v égzt,
szerződéses jogviszonyban áll az önkormányzattal, így e tevékénységekapcsán
összeférhetetlenség alakult ki képvisel ői megbizatásával.
Erre való tekintettel mandátumaról lemond'
Javasolj a dr . Dőczy Mariann lemondását tudomásul venni, és egyidej ű|eg az 1 990. évi
önkormrínyzati vélasztásoktól a mai napig végzett eredményes, lelkiismeretes munkáját az
önkormányzat megköszöni'
Kérdés^ hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag*7 szavazattal, - el|enszavazat nélkül _ az alábbi
hatátozatothozta:
59 t2002. IXII.9. I ö|<Kt. sz.

határozat

AKépviselőtestületdr.DóczyMariannhaziorvosképviselői
mandátumaról való lemondását A helyi önkormányzati
képviselőkjogállásanakegye'skérdéseirőlszóló2000.évi
2.
XCVI. T#á' 5. $. e./ pó"q,lt figyelembe véve, e törvény

$.

d./ pontja alapján elfogadta'

Felelős: polgármester
Hataridő: azor.r;ta]'
hogy azönkormányzati
Pichler József polgármester: Bejelenti a Képviselőtestiiletnek,
e, egybeiazutolsóként megvá|asztottképviselő Kocsó
választásoko' u.or* kö',"tk
"io
azönkormanyzatitörvény 32' $_ában előítt
Jánosné, akl' azülésen je1en van. Javasolja, hogy
esküt Kocsó Jánosné tegye le.

.KocsóJánosnéeskütételeazönkormrányzatitv,32,-aszerint._
hogy Kocsó Jánosné esktitételét követően a Testület
Bichler József polgármester: Bejelenti,
új'" 10 fő'' t.stiilet ülésen pedig 8 fő vanjelen'
"
C./ Jelentés a lejárthatáridejri testületi határozatokvégrehajtásaról'
Előadó: polgiírmester

Pichler József polgármeste
szóbeli tájékoztatást adta :
5512002'

lXLI8.l

r

az alábbi
alejárthataridejű testületi határozatokvégrehajtásinő|

Felsőoktatási Önkormányzati
Ö|<Kt. sz.hataropqt: ABursa Hungarica

pá\yázo _ Ke_l1er_Ifrisztiá1' Pichler Anita és
Ösztöndíj paty*ut to"t"'' u"ttil a három nyertes
adatlapok a Megyei Önkormányzat felé
Koch Edit urkúti lakosok _ az értesítestmegtap ti, az
megküldést nyertek.

A Mangán Kft részérea testületi döntés meg lett

5612002. ]XI.I8.l ÖI<Kt. sz.hatarozat:

küldve.

körzeti megbízott, önkormányzati
57l2OO2.lXI.IL.l ÖI<Kt. sz.határozat:.Juhász Péter
megtérített, melyből nevezett a
bérlakásra költött e| s60 - Ftot az önkormányzat
lakbérhátralékát rendezte.
:

pály énatot a

A Cash

és Limes Rt

felé a249l20 hrsz-u ingatlanra a

Hivatal me gküldte'

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangúla g- 8 szavazattal,
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- e|\enszavazat nélkül _ a Jelentést

4

1.

napirend: Úrkút Község Önkormányzata2OO2. évi költségvetésének módosítása
rendelet-tervezet.

-

Előadó: polgtírmester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Kérdés.hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag_ 8 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
rendeletet horta'.

Úrkút község Önkormány zata 2002. évi költsé gvetésének
módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege
képezi.l

2.

a

jegyzőkönyv mellékletét

napirend: Úrkút Község Önkormányzata2})2. III. negyedévi költségvetésének
végrehajtásaról.

Előadó: polgiírmester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzászólás:

Mádlné Sas Anikó: A bérek miért nincsenek időarrínyosan' vagyis 75 %-os teljesítésen?
Rostási Mariajegyző: A közalkalmazotti béremelés miatt nincs az időarányos teljesítés,mert
a bérek különben is egy hónapos csuszással kerülnek könyvelésre.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

8 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

hatéltozatothozta:
s9

6$ 12002. lXI|.9.l ol<Kt. sz.

határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a 2002.
negyedéves költségvetését
I25.052 e/Ft telj esített bevétellel
I22.0 5 4 e/Ft telj esített kiadással

jóvahagyja'

Iil.

5

Felelős : polgrírmest er, jegyző
Határidő: 2002' december 3l.

3.

napirend: Úrkút község Önkormrínyzata2O}3' évi költségvetési koncepciója.
Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.l

Rostási Mária jegyző: Kiegészítéskéntelmondja, hogy kértékazintézményvezetőket _ a
koza|kalmazotti jogviszonyban lévők munkáltatóit -, hogy a béreket a korábbi években
megszokottaktól eltérően, pontosan számoljrík ki, és az az összegkerüljön a koncepcióba, ami
a költségvetésbe is be fog kerülni. Ugyanis felő, hogy a2002. szeptember 1-től érvényes50
oÁ-os közalkalmazotti béremeléskövetkezményeként a2003. évi költségvetés
tervezésekor
gondot j ele nt az, ho gy nem fi nans zír ozza azt az állam telj es e gé szében.
Kérdés.hozzászólás:
Toplakné Feith Rozália óvodavezető: Szeretné bejelenteni, hogy az ővodaiszemélyi
juttatásokná| szimitási hiba folytan 1 millió forinttal kevesebb lett tervezve a jubileumi
jutalomra.
Szeretné javasolni az ÖnkormányzatKépviselőtesttiletének' hogy az{$ ővodabővítésével,
illetve atetőtér beépítésévelis foglalkozzon. Meg kellene nézetni statikussal, hogy
épületszerk ezetileg megoldhat ő-e a tetőtér beépítés.

Cziráky Kiárolyné iskolaieazgató: A közoktatási törvény módosítása van tervbe véve, és úgy

tudja, hogy a pedagógusok óraszám émelése is napirenden Van' így előfordulhat, hogy az

iskolai béreknélis változás lesz.

Pichler József polgiírmester: A Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét fogja megbízni
azzal, hogy egy statikust keressen, akiválaszt ad arra, hogy egyáltalan lehet-e, érdemes-e
foglalkozni a tetőtét beépítéssel'
A koncepciót javasolja elfogadni most a tewezett hiannyal, de a költségvetés készítésekorarra
kell törekedni, hogy hiány nélküli költségvetés kerüljön beterjesáésre a Testület elé'

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 8 szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alabbi

határozatothozta:

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a 2003. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja és egyben felkéri a
p o l gárme stert é s a j e g y zót, v alarrtint az inté zményv ezetőket,
hogy e lehetőségekhez mérten a 2003. évi költségvetés
tervezetét úgy készítsékel, hogy az egyensúlyba legyen.
Felelős : polgármest et, jegyző
Határidő: 2003. február 15.

6

4.

napirend: Kommunális adó rendelet módosítása.

Előadó: jegyzo
/Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőIás:
Mádlné Sas Anikó: Ó arcwezetben javasolt 200 .- Ft emelés helyett 500.- Ft-os emelést
j"'"'"'_ E't plussz 500.- Ft-ot is két részletben lehet befizetni. Más önkormányzatokná| a
"
kommunális adó évi összege a2500.- Ft-nál jóvaltöbb.

Klein Zoltánné: Egyetért Mádlné javaslatáva| ő is az 500.- Ft-ot javasolja.
Lisztes Gvőző: Ó is az 500'- Ft-ot javasolja.
Kocsó Jánosné: Véleménye szerint is az 500.- Ft-os emelés a reális.

A Képviselőtestület egyhangulag_ 8 szavazattaI, - ellenszavazat nélktil _ a kommunális adó
2003. évi tételét2500.- Ft-ban állapítjameg.

Pichler József polgarmester: Akkor ennek Íiiggvényébenjavasolja elfogadni a rendeletet.

A Képviselőtestület egyhangúla g - 8 szavazattal, - ellenszavazat nélktil _ az alábbi rendeletet
hozta:

13/2002. /XII.9./ ÖkKt. sz. rendelet

lXI.3O.l Ötrt. sz. kommunális adóról szóló
rendelet módosítása.

A 9lI995.

/A rendelet szó szerirÍi szövege a jegyzőkönyv mellékIetétképezí.l

5.

napirend: Vegyes ügyek.

a.l Szociális Bizottsági tag és elnök megválasztása'
Pichler József polgármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy mivel dr Dőczy
M**"" kép.''*lői mandátumáról azösszeférhetetlenségi torvény miatt lemondott, így a
Szociá1is Bizottsági tagsága is megszűnik, ezérthelyette más képviselőt kell választani'
jól
Javasolja Kocsó lanosnet megváIasztani aBizottságba, mivel az elmult ciklusban is
végerte munkáját e feladatkörben'
Kérdés.hozzászólás:

Klein Zoltánné: Egyetért a javaslattal, azttámogatja'
a

község fiataljait, időseit is.

7

_
A Képviselőtestület egyhangúla g - 7 szavazattal, I tartozkodással az a|ábbihatározatot
horta:
63 l 2002. IYII.9. l o|<Kt. sz. határ ozat

Képviselőtesttilet az Önkorm ány zat Szociáli s Bizottsága
elnökéül Klein Zolté,nrlét, tag| ául Kocsó Jánosnét
megválasztotta.
Felelős: polgármester
Hataridő: azownl

arqanlat.
b./ Hősök utca felső részének vízvezetéképítésére
Pichler József poleiírmester: Az önkormányzat a Hősök utca felső részénértékesítettea
de aiízvezeték nem volt még kiépítve,ami mostanra siirgetővé vált' mert
t"tt ét
"t,
elkészültek a családi hának. Árajanlatot kért a DRV-től aki a korábbi vezetéke is kiépítette2
éwe1ezelőtt. Most e1re a 191 m-es szakaszraazálrajánlatllk2.268.I25.-Ft.Haaz
önkormány zat elfogadja az Írajánlatot, akkor a szerződés megkötését követő egy héten belül a
munkaterületátadásávalakivitelezésmegkezdődhet.
Kérdés.hozzászólás:
és így tudja, hogy az
Lisztes Győző: Munkahe|yén, abányánál is történt vízvezetéképítése,
anyag árak nagyon magasak.

Pichler József polgármester: A rendszer kiépítésénkívül még egy tűzcsap elhelyezésére is sor
kerülhet.
Javasolja az fuqán\atelfogadását és mivel 2003. évben kell az ellenértéketkifizetni, így ez az
összeg kertiljön be a 2003. évi költségvetésbe.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 8 szavazaIta|, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
határozaÍothozta:
63 12002.

lXll.9.l o|rKt.

A Képviselőtestület

a

sz. határ ozat

Hősök utca végén191 m hosszban

megépíti a vízv ezetéket, melynek

kiviteli költsé

ge 2.268.125 .-

Ft, a DRV RT rárajanlataalapján.
Az önkorm ány zat ennek fedezetét a 2003' évi költségvetésébe
építibe.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2003. április 30'
c'

l Labdarugó

szakoszt áIy támo gatási kérelme'

_
Pichler József polgármester: A sportkör elnöke kérelmet intézett a Képviselőtestülethez
ké'"'.* ""l.$'oktinyv mellékletétképezi, és a képviselők írásban előre megkaptak felújításanaktámogatására. A kérelemben 350
a labdarúg"ó ázakosztáIy, illetve a sportöltöző
e/Ft-ra lenne szükségük'
Kérdés.hozzászólás:

Klein Zoltanné: Vannak kifizetetlen számlái a sportktirnek?
Imri Zoltán Atanfolyamot az edzőknek el kell végezniük.

Lipp Józsefné: Ez a tanfolyam nem a jövő évi költségvetés terhére megy? A sportkör leadta a
jövő évi igényétis?
Pichler József polgármester: Még azidén kell kifizetnitik az edzői tanfolyam díját. A jövő évi
támogatási kérelmiiket leadták, 3 millió forint'

Lipp Józsefné: Komolytalannak tartja'
Klein Zoltánné: Az alső óvodába évek óta nem történt fejlesztés. Nem érti, most fontosabb a
foci? Ha ennyire nincs pénz, miért kell erőltetni.
Pichler Józsefné: Kell a faluba a foci' mert sok rajongója van.
Mádlné Sas Anikó: Ha nincs pénz, nem kell a megyei

L

osztá|y,lehet egy fokkal lejjebbi is.

Kocsó Jánosné: Javasolja 4 ember tanfolyam diját, + utazásí koltségét váIlaljaát az
önkormányzat.
Pichler Józsefné: Sajnáljná, ha a megyei l.osztályból kijönne a csapat. Támogatókat viszont a
sportkörnek kellene hatékonyabban keresnie.
Pichler József polgármester: o sem javasolná a 350.000.- Ft-oi, hanem 200 ezer forintot az
tinkormányzat gazdasági tartaléka terhére, és úgy gazdálkodjanak, ahogy nekik sztikségtik van
rá.

Klein Zoltánné: l00 ezer forintot javasol tiímogatásként.
Mádlné Sas Anikó: o is 200 ezer forintot javasol.

A

Képviselőtestület Klein Zo|tánné 100 e/Ft-os támogatási javaslatát 2 igen ós 6 nem
szav azattal, elutasitotta.

A Képviselőtesttilet

6 igen, 2 nem szavazatta|, az alábbihatározatothozta:
4-

64 12002.

lXII.9.l o|<Kt. sz. határozat

A Képviselőtesttilet a sportkör labdarúgó szakosilá|ya
tészéreaz önkormányzat gazdasági tartaléka terhére egyszeri,
200.000.- Ft-os támogatást állapit meg'

Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: azonna|
d./ Arany János Tehetséggondoző Programban való részvétel.

9

Pichler József poleiírmester Czíráky Károlyné az á|talános iskola igazgatőja javasolta, illetve
kérte a Képviselőtestületet, hogy a 2003l2004-es tanévben JuhászZoltán 8. osztályos
tanulóját irímogatássa az Önkorm ényzat az Ararty Jiínos Tehetséggondoző Program keretében
belül. Ez azt je\enti, hogy egy tanévben vagyis 10 hónapon keresztiil havi 5.000.- Ft-os
ösztöndíjba részesülhetne a tanuló.
Kérdés^ltozzászőlás:

Cziráky Karolyné iskola ieagzató: A hátrányos he|yzetnem feltétlenúlaz anyagiakra utal

a '

támogatásban.

Imri Zo|tán: Érdemes az Önkormányzatnak anyagiakat á|dozní a tanulókra, mert ez később
me ghozza az erkölcsi hasznát.

Klein Zoltánné: Javasolja a diakot 4 tanéven át támogatni
Pichler József pol gármester

:

a

havi 5 ezer forinttal.

Egyetért Klein Zoltátné j avasl atával.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 szavazattal,
határozatothozta:

t..

6812002. IXII.9.I

- ellenszavazat nélkül - az alábbi

okKt.

sz.

határozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete benyújtj a
páIyazatát az Ararty János Tehetséggondoző Programban való
részvételre.
Trímogatja, hogy Juhász Zoltán' lsz. Ajka,1988. an': Veisz
Csilla/ Úrkút, Gubiczahegy u. 6. sz. alatti lakos, nyolcadik
osztályos tanuló Urkút község képviseletében résá vegyen az
Arany János Tehetséggo ndoző Programban.

Az önkormányzatvállalja,

hogy azáItaladelegált diákot a
programban va\ő részvételeidejére, 5 tanévre, tanévenként l0
hónapra, havi 5000.- Ft. Ösáöndíjat nyujt. A képviselőtestület
ennek fedezetét az önkormányzat adott évi költségvetésében
biztosítja.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy

a

páIyázatot ahatározattal együtt hataridőre az oktatási
Minisztériumnak kiildj e meg'
Felelős: polgármester
Hataridő: december 23.

e.

l Köztisztviselők

j

utal mazása.

Pichler József polgarmester: Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a köztisztviselők részére
azlgazgatási szakfeladaton a bérmegtakarítás terhére jutalmat állapítson meg, figyelembe
vévó azókat a feladatokat, amelyeketaköztisztviselőknek azidei évben plussz feladatként el
kellett látnia.
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Kérdés,bozzászóIás:
rt.in Zottan''e, Nem érti, most van megtakarítás, a múlt testületi ülésen nem volt.
került
Rostási Maria jegyző: A bérmegtakarítás a volt polgármester 6 havi végkielégítésekor
a
az
ővőda,
igy
a,
iskola,
szóba. Ez azösszeg a2O03. évi költségvetésbe tervezve nem volt,
Polgrírmesteri Hivátal, aközséggazdálkodás szakfeladaton egy-egy havi, míg a másik 2havi a
Háii szociális gondozás szakfeladat személyi juttatások megtakarítása terhére lett kifizetve.
Azigazgatási szakfeladaton a személyi juttatásoknálkeletkezett megtakarítás pl. azért, mert a
ktiztisxviselők helyettesítési díja nem lett felhasználva, az áI|ammegtériti az
tinkormanyzatnak akörtisztviselők béremelkedésemiatti bért, valamint aruházati
költségtéritést is teljes egészében megtérítette az állarrli költségvetés, melyet az ortkormányzat
is betervezett.
Ezen kívül szeretné elmondani, hogy a köztisztvis elők az országgyűlési képviselőválasztás két
fordulójrín, az önkormányzativálasztásokon jól helytálltak, plussz munkát végeztekakár
munkaidőn kívül is. Nem beszélve arról, hogy olyan kis létszámú a hivatali apparátus, hogy a
köztisztviselők szabadságukat kivenni nem tudjak, ha pedig szabadságon vannak, munkájuk

akkor is el lesz végezve, helyettesítési díj nélkül.

Lipp Józsefné: A magarészéről maximálisan tudja támogatni

a

javaslatot.

Pichler Józsefné: A koltségvetésből is kitűnik, hogy azigazgatásonvan bérmegtakarítás, amit
ő is javasol jutalmazásra fordítani'

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 8 szavazattal,

- e||enszavazat nélkül _ az alábbi

határozatothorta:
66 12002. |XII.9.

l

ol<}(lt. sz. határ

ozat

k r észére az I gazgatási
szakfeladaton, a személyi juttatások terhére - bérmegtakarítás
- egyszeri jutalmat állapít meg.

A Képvi s e l őte

stül et a kö ztisztvi se

Felelős : polgármest
Határidő: azonrtal.

er,

lő

jegyző

f./ Pichler József polgÍírmester:Vrírbíró Tamás a falutévé részérő| kereste meg írásban, -levél

jegyzőkönyv mellékletétképezi_ melyet felolvasott a Testületnek.
Kérdés.hozzászólás:

Lipp Józsefné: A maga részéről jónak tartja atestületi ülések utani polgármesteri
tájékoztatőkat. Miért nem jó ez aYárbiró Tamásnak?
Pichler József: A vágott, szerkesztett vá|tozat sem ttikrözi mindig a lényeget.
Mádlné Sas Anikó: A.maga részérőlnembánná, ha jelen lenne a falu tévéés felvenné az ülés
t.tp' u''yu gáÍ, mertígy a falu lakossága is tudná, látná, hogy egy-egy döntésre hogyan kerül
sor. Mennyit dolgozik a testület, és ki van je|en az üléseken'
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a falutévé
Pichler Józsefné: Egy par éwel ezelőttis a teljes, illetve avágottanyag került
_
_
és abszolút
az
adást,
n.- volt képviselő nézte
ő is kivtilállóként
kép.*óJé*'
neki. Ó is jónak :rlrt;aapolgármesteitájékoztatőt'
"k"i;ég
n"* uótt
'"impatikus

Kocsó Jánosné: Egyetért.
részt
Rostási Maria jegyző:Tájékoztatja a Képviselőtestületet' hogy az ülések nagyobb
bármikor
áI|anpolgarok
az
azokon
nyir*ino'ut , igy azérvényben levo jogsiabályok a|apján
részt vehetn ek. Ezvonatkozik a falutévéreis. Tehát kitiltani nem lehet'
bevált
Pichler József polgármester: Kéri a Testülete t szavazzon azigyben,hogy azévek óta
po l gárme st eri Íáj ékoztató menj en- e tovább a falutévében'

A Képviselőtestület 5 igen szavazaÍta|,2 nem szavazatta!, és I tartozkodással
tiléselaől a polgármesteri

táj éko ztatőÍ

a testületi

kívanj a továbbra is alkalmazni'

ahol a
Mádlné Sas Anikó: Szeretné megkérdezni, hogy mi szerepel a rendezési tervbe ott,
nagy a
Éuitrr csat ának aterulete van, mert a falu közepe szörnyen nézki. A területen
járművek
mögött'
egymás
rendetlenség, míg azifiszéIén,i\Ietazutcán állnak a
g./

Pichler József polgármester: Annyit tud, hogy múhelyt akar oda építeniFuith Csaba. Tényleg
rtagy arendetlensé g azoÍL a területen is.
Mádlné Sas Anikó:Ezenkíviil az iskolai sportpályrín keresztülnagyon sokan közlekednek'
T"*'ya 1"""^tő |épcsők meg lettek építve,ha mód lehetőség van, jó lenne egy korlát
építése'

i,iuu ta'gy

nem volt, a polgármestet azülést 19.30 órakor berekesztette'

c@tn

Kmft.
tl

Qt r 4.c-L r.n.-Rostási Mríria

Pichler JőÍzsef
Polgármesteí

jegyzo

ffi3

