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Község Ónkorrnrányzati Képvíselőtesttiletének 2001. oktÓber
T7 .-én lszerdánl du. 17.00 Órai kezdettel megtartott rendes tiüéséről.

IELEN VANNAK: Pfatr

Zsolt polgármester,

Dr. DÓczy Mariann
Imri Zoltan
Kocsó Janosné
Klein ZaltÍnné
Lisáes Győző
Mádlné Sas Anikó
fueger Tibor
Vassné Balazs Györgyr képviselők.

reNÁcsrozÁsr toeeet ngszr wsz:

Rostiisi 141án'a jegyző,
5. napirendi pontnal: Joó Csaba Ajka Varos Rendőrkapitanyságtól,
Juhász Péter körzeti megbízott
6. napirendi ponbral: Tenk Csaba Sportkor elnöke

ez Úzns nrtvg:

I<ozséghéna-tanácskozÓ terem-

a megielenteket és megallapította, bagy az
iilés hatarozatképes, mert a Testtilet 10 tagiábÓl 9 fő jelen van.

PfaffZsolt polgarmester: KöszÖntötte

kÖvetöen ismertette aztilés napirendjét, melyet a Testii{et eryhangulag
elfogadott.

Eá

NAPIREND:

1.l Úrkut Közseg onkormiányzat 2001. Évit<ottségvetésének
módosítasa _ rendelet-tervezet.

Előadó

:

Pfaff Zsolt polgiármester

2./ IJrkiftKozség Ónkormiányzata 2001. III. negyedévi
kolts é gvetésérőltá1i' &oztatő .

Előadó

:

Pfaff Zsolt polgrá.rmester

3.l Köáisztviselők szociiílis, jóléti, kulturrílis és egészségÍiryl

juttatisairól, valarrint a szocialis és keryeleti trámogatrísokról
- rendelet-tervezet -.

Előadó: Rostási Mríria jegtrzző

4./ APolgiírmesteri Hivatalban foglalkoztatott köáisztviselők
200

1

.

éü illefuényal apjiről rendelet_tervezet.

Előadó: Rostísi MÍrr:ra jegyző
5.l Úrkut Közseg kozbiztonsagaról.

Előadó: Juhász Péter körzeti megbízott
6

.

l Urktú Sportkor tájékaztatoja.

Előadi: Tenk Csaba elnoke
7./ Yegyes ügyek.

a.l Bursa piúyánatok elbínílása
b.l 2aa1' Éviteu hÓeltakarítás
c./ Május l tér 10. gÍzellátása
d. l Pedagógusok szrírnítógéppályÍrata
e./ Polgármesteri Hivatal és a régi ivoda gazellátisa.

NAPIREND TÁRGY.{LÁSA ELÓTT:
a./ Jelentés a lejárt hatráridejii testtileti haüározatok végrehajíásrárÓl.

ElöadÓ:

polgiírmester

PfaffZsolt polgránrrester. A lejrárt határidejű testiileti hatiírozatok végrehajtrísr{ról
az alábbi szóbeli előte{esztést tette:
5ll2001. /V[I.30./ ÖkKt. sz. hatarozat A Pedagógiai Program elfogadásárÓl
szÓlÓ

dontést az iskola megkapta'

5212001.

lYlII.30.l Ókkt. sz' hatarozal Az óvoda Szervezeti és Miikodési

SzabályzatÍral szóló dontést az óvoda megkapta.
54/2Ü0l. /V[I.30./ ÓkKt. sz. hatrírozat A Bursa Hungarica páilyánatirendszerhez
azönkorgrÍmyzatcsat]akozottapályáratkiírastnyert.
5712001'

/V[I.30.l okKt. sz. hatarozat A v/.K.T. KKt és Lang Gottfridnével a

helyiségbérleti szerződés megkotést nyert.
58/2001. /V[I'30.l ÓkKt. sz. hatarozat: Juhász Péter korzeti megbízott a
batározat kivonatát megkapta.
59/2001. /VIII.3O./ Ökkt. sz. hatarozat: A szentgáli és tlrkuti fogorvosi körzetek
összevonásráril szÓlÓ batirazatkivonatat az ÁlvrsZYeszprémrészére a Hivatal
megktildte.
60/2001. /VIII.3O'/ ÖkKt. sz. hatarozat Mező Jánossal és feleségévela
ko}tségmentes, visszafizetendő tÍmogatásról szÓló Megallapodás megkotést
nyert.
61/2001. lIX.20./ ÓkKt. sz. hatarozat: Kéri a képviselőtesttiletet, ho5l e
határozatat egészítsel<t azzal' hogy az asszeg fedezetétil a Tarsadalni
összefogássalmegvalósrrló közmiifejlesztési lebonyolífiísisziirnliín lévő osszeg
szolgiíl.

Kérdés.hozzászóliís: Nem hangzott el'

A Képviselőtestiilet eryhangúlag9 szavazattal, - ellenszavazat nélktil a
tájékoztatót elfogadta, és eryidejulegaz alábbi krutÍlrozatat hoáa:
62naaL
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sz.

batározat
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1

A Képviselőtesíti1et írnaal. /IX.2a.l okKt. sz.
hatisrazatát az alábbiak szerint egészítiki:

Az összeg fedezetéül a Tiirsadalmi osszefogassal

megvalÓsuló koanűfejlesáési lebonyolítas i szÍmlám
lévő összeg szolgál.

Felelős: polgárme ster, jegyző
Hataridő: azannal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

napirend: Úrkut kÓzség Ónkonnrány zalla}a}L Évit oltségrietésénekmódosí_
tása - rendelet-tervezet.

ElőadÓ: polgármester

/Íiasos előterjesáést a képviselők elÖre megkaptak.l
Kérdés.hozzászÓlás:
Vassné Balazs Györtyi: Szeretné bővebben hatlani a mÓdosítasok indoklását.
Rostasi Mária jePyző: Sokkal bŐvebben nem tudja indokolni' mint ahory a
szÓveges indoklásban is szerepel.
Az orvosi rendelő tetőfelujítasiára és a konywizsgalatra kotelezett
onkormányzatok palyrázatot nyujthatlak be, melyek sikeresek voltak, így a
Tertiletfejlesáési Tanácstól 784 elFt-ot , az álhasi,koltségvetésből l49 elFt-ot
nyert az Ónkormarryzat, va]amint a Hivatal és azAltalarros Iskola is tobb helyre
sikeresen pályár:ott, ezeka tételek részletesen fel vannak sorolva az indoklásban.

A 4. Pont alatt lévő mÓdosíüísra azértvalt sztikség mert

a PolgármesJeri

kozÖs
Hivatalban foglalkoztatott hivatalsegéd korengedményes
''yogaii*",i$te't"'
ffiegegyezéssel a munkaviszonya 20s1. December 3o.-ával megsztinik' a
nyugdíjkorhatiirt 2aÜ2. Janurár 4.-én éri el. Munkavégrésikötelezettsége alól
2001. oktÓber 1. Napjátil 200t. December 30. Napjaig mentesítve lett, erre a
pénztisíifedezet rendelkezésre iíllt, de az ő helyére felvett dolgczónak a béréről
gondoskodni kellet! valamint a kifizetett szabadság fedezetéről,Ez osszesen
jarulékokkal eryütt 398 e/Ft, melynek fedezete az ovodai nevelés szakfeladat
személyi juttatásai terhére biztosíthati.

4

Kkein ZoltÉnné.Az átcsoporto sitás azóvod:áról a Hivatalra mar a koltségvetés
készítésekoris elhangzott' fudott dolog voltVassné Batázs Györgvi: ElfoeaőJa a kiegészítést'

A Képviselőtestii{et eryhangul ag - g

sz-av azattaL

- ellenszavazat aélkiiú- az aLílbbi

rendeletet bazta:

7/2a0L /X.17J

ÖkKí sz rendelet

Úrkut KÓzség Önkormanyzata 2001' Évi
koltsé gvetésénekmidosítása.
/AmÓdosítás szó szerinti szövege ajeryzőkonyv
mellékletétképen-/
koltségvetés
2. napirend: Úrkut Község onkormanyzab1a1l' 11I. negyedévi
végrehajtásráról.
Előadó

:

Polgifuirrester

/Íiásos előterjesztest a képviselők előre megkaptak./
Kérdés.hozzászólas: Nem hangzott el-

A KépviselötestÍilet egyhangulag - 9 szavazatta!'- ellenszavazat nélktil - az alábbi
határazatothozta.
ó312001'

lX.17.l

okKt

sz. határozat

Úrkut Kozseg onkormányzati Képt{selőtestÍilete az
ot*<ot:rrrÍnyzat 2 0 0 1 . ilI - ne gye dévi költsé gvetés
végrehajtását
11

8.

145 elFt bevétellel

]r'3.67L efft kiadással
jővéhagyja.
Felelős: polgármester' jeryző
Hataridő: 2001. December 31'

3. napirend: Koztisztviselők szociális' jóléti, kulhra]is és egészségusyljuttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatasokról.

Elóadi: Jegyző
/Íiasos előterjesztést a képviselők megkaptak.l
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliízs Gvörgyi: Meglepődésének ad hangot, mivel a koztisztviselőknek
atanyi jogon jrárnak a jegyző altal megkÍildött tajékoztatóban szereplő jutta*ísok,
támogatások, ami nem kevés. Ezek utiin a rendelet-tervezetben szereplő plussz
jutiatasi formiákat nem érti. Annal is inkább nem' mert ha ebből a koztisztviselők
részestilnének, akkor jonnének - és jogosan jÖnnének - az óvodábarr és az
iskolában foglalkoztatott kozalk almazatt* is' Ő ftilzásnak talalj a.

Rostiísi Mária jegyző: Bejelenti, hogy a rendelet-tervezethezképviselŐk részére
nem l5, hanem
elkészítettés kiktildott Tájékoztatóban arúlánatikoltségÍérítés
sa %. Uryanebben atájékaúatÓban leírta azt is, hogy a rendelet-tervezetben
szereplő juttatasolq timogatások nem kötelező jelleguek. A köáisztviselői
törvény felhatalmazasénaktett eleget és terjesáette a Testiilet elé atervezetet,
merta jegyzílnek uryanezen torvényi előÍrris alapjÍnoktóber 29.-igKozszolgalati
Szabá|yzatat is meg kell alkotnia, amennyiben a tervezetbcl elfogad va]amit a
Testiilet. Megiegyzi, hogy a közalkalmazottak is elkészítettéka Kozalkalrnazotti
szabÍúyzablka|melybe a kötelező juttatrísokon kívül adható juttatasokat is
igénybe vesznek.
A köztisztviselő az alanyr jogon jarÓ,s€ffi kevés'' jrrttatásai alapvetöen évente }aaz. Janrrrár 1-tő1- az illefinényalap l50 Yo_a ruhrízati költségÍérítésként,
1400.Ft étkezési térítésidíj, amit eddig is kapott minden tinkormanyzati dolgozÓ'
valamint 25,30,35, 40 évi kÓzszolgrálat utrán a jubileumi jutalom. Helyettesitési
díjat csak a táppenzen lévő ktiaisztviselő helyettesítésekor kaphat a helyettesítő.
Elmondja aztis,hogy nem sziímítarra, hory valtoztatiís nélkiilelfogadja a
Testtilet a rendeletet de szeretné' legalább egy-egy pont alatt lévő fonxak köziil
egy-egy forma megmaradna.

Rieger Tibor. Ki biáosít errlepénzt? A lakásépítési,lalc.ísvrársrírlrisi t:imogatást
amit a képviselőtesttilet allapit ffieg, azÍlemvonatkozik a hivata] dolgoziira?
Mert ha igen, akkor abszolút nem érti hogy miért kapna még klilon is.
Yassné Balrázs Gyoresri: Nyilvin azonkormányzatrrak kell biztositania a
fedezetet. llusszként kapná mégezt a trímogatást is a koztisztviselő, amelynek a
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pénzügyi vonzata nagyon sok lenne. Nem beszélve a pedagógusolrril, akkor
nyílvrán elviirhatrriák az Ónkormányzattól' hogy őket is tamogassiik'

PfaffZsolt polgármester: Amennyrben rrrkriti lakos a koxisztviselő' úry kaphat a
hely'rendeletben foglaltak alapjan. F;zigy volt a 9o-es évek elején is. Mindkét
támogafuísi forrruira jogosult lehetett az Önkorm:ányzat dolgozója.Ezmegszűnt.
A pedagógusoknál mas formában létezrek tamogatasok, plussz juttatasok.
Semmivel nem maradniínak le a koxisxviselőktől'
Klein Zo|*írrné:Javasolja, maradjon benn a rerrdeletben a családalapítrási
témagatásgÍúaz eryösszegii' vissza nem térítendő ryermeksztilési tamogatis, a
szociális tiímogatásokból a beiskolazási tamogat ás, az illefinenyelőleg.
Vassné Baliízs Gyorgvi: E gyetéft az elhangzottakkal, és javasolja még a képzési'
továbbképzési tamogatast, a temetési segélyt, valamint a nyugiillomanyú
koxisztiriselőnél mindbiÍrom javasolt tÍnnogatási formát. Az összes tÓbbit nem
javasolja.
Dr. DÓczy Mariaan: Egyetért.

Lisztes Győző: A szemtiveg készítésénekőtját amunkríltatónak kell majd a
rendelet értelmébenáfuállalni, ha a munkavállaló naponta 4 irat megbaladóan a
szarnítÓgépen dolgozik.

PfaffZsolt polgiírmester: Összegzéskéntpontosítja a rendelet-tervezet 6.

$. /1/

bekezdésébőlmegmarad a családalapítási - gyermeksziilési vissza nem térítendő támogatás, a beiskolázrísi tiímogatás' az illetményelőleg a képzési,
továbbképzési, nyelvtanrrlrísi trímogatiis. A tÖbbi valtozta*ís nélkillmegmarad.
Aki ezzel eryetért' azt szavazzon.

A Képviselőtestiiüet 6 igen, 1 nem, 2 tartőzkodo szavazatmellett az alábbi
rendeletet hozta:
8/20a1. tX.17.l

ÖkKt sz rendela

Úrkut KÓzség onkormiínyzat Polgrármesteri
Hivata] áb an fo gl alko ztatott közti sztvi selők szoci áli s,
jóléti, kulhrális és egészségÍigyijuttatrisairól" valamint a
szociáilis és keryeleti tamogatasolaÓl.

lA

szi szerinti szovege
mellékletétkepen.l
rendel et

a

jeryzőkönyv
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4. napirend:

A Polgárrrresteri Hivatalban foglalkoztatott kÓztisztviselők 20s1 évi
illefinenyalapj aril rendelet-tervezet.
ElőadÓ: Iegyző

/Íiásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak-l
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliázs GyÖrqyi: Véleménye szerint ezt minden képviselő megértette,
nincs mit tiirgyalni rajta. A 2001. Julius 1.napjátil érvényeskoztisztviselöi
béreknélaz alacsonyabb átlami illetrrrényalapot kell alkalmaani.
Dr. Dócry Mariann:

Amihezew

szorza is tartozik.

A Képviselőtesttiűet eryhangula8 - g szavazattnl,- ellenszavazat nélkiil - az alétbbi
rendeletet hozta:

?/2a0L tXI7./ Ökfit sz rendelet
Úrkut Község Ónkonnrínyzat Polgármesteri
Hivatal ában fo glalk aztatott kozti szwi selők
illefinényalapja.

A

rendele

t szi szerinti sztivege

a

jegyzőkÖnyv

mellékletétképezi.l
5. napirend:

Úrhit Kozség kozbiztonsagarÓl.
Előadó: Juhrísz Péter kÓrzeti megbízoff

íÍiásoselőterjesztést a képviselők előre megkaptrák-l
Kérdés.hozzíszólás:
JoÓ Csaba Városi Rendőrkapitarrvsag: Eloljaróban elmondja, hogy Úrkut
községben is megalakult a Polgarörség' kéri anrrak timagatását, mert azon
te|eptirléseken ahol a polgrárórsé gmiÍ műkodik' a biirrcselekmények száma ott
üssza esett. Bar Úrkut kozség biintigyi fertőzöttsége alacsonynak mondható.

8

Rieger Tibor: Hány ffis az urktlti Polgarőrség? Arönkormányzatok
hogyan, miként trímogatjrák a Polgarőrséget?

altalábart

Juhász Péter kÓrzeti megbízott: Úrkút Községben a Polgarőrség 10 főből ál1,
plussz Buszrryák JÓzsef elnök.

Joó Csaba: Az önkormányzaitÍmogatáS nem feltétlentil pénziigyr támogatas. Sok
helyen formaruhával támogatjrák őket, esetleg az autók tizemanyag
fogyasáasríüroz jarulnak hozzá- 1000-1500lfin/hó - .Ezsnkívtil nemcsak az
onkormán1zatok, de kiilonbÖző alapifvanyok és a rendőrség is tiámogatja a
polgarőrséget ktilonboző mÓdon.
Juhász Péter körzeti megbízott Egy_egy polgárör alapfelszereltsége 800s__
alapvetően egy ing és egy sapka.

Ft.Ez

Vassné Balazs Gvörgvi: Az előterjesztés 2. oldalának első bekezdésében
éte-" Itt mire gondol?
,,. .megelőző intézkedésekmegtétel
Horyan értékelia telepiilésen lakÓk kozlekedését _ gondol itt főleg a
motoroziísra, és azeryéb dolgoLr4 pL. apetfudánásokra'
.

Juhász Péter kmb.: A megelőzésnél arra gondol| hory a faluban mindenki todja'
r'ory pl. a faszállítas keddi és cstitÓrtoki napokon tÓrténik. Polgráröri jelzés
ar"pi*" fudomásara jutott, hogy más napokon is szallítanak traktorral fát. oda kell
figyelni.
orwadas zat is újra előtérbe kertiLlt, mégpedig az hurkos midszerrel indult meg.
Véleménye,mindenki próbrilja meg sajat üryeit törvényes keretek között
megoldani.
JoÓ Csaba. A petárdé:zÍlssal kapcsolatos felelősségre voniis nehéz. Honnan szerzi
a gverek? A józsefurirosi piacon olcsó pétuértkaphatÓ' A gyerekek az iskolába
*g1*a. koztis árulják. A sztiüŐi felelősség megallapítasa is nehéz, a ryerek pedis
nem is btintethető.
lsmeri a falú koztekedési moralját _ hiszen több évig Úrkuti lakós volt'
A teleptiűésen tóbb olyan hely van, aholnincs kiépítvejfuda- Pl. a Mester utca

végéna Kossuth utcátil kezdődöen.Ittazúttesten kell a ryalogosnak is
kozlekednie, ami eléggébalesetveszélyes, ezértis fordulhatott elö, hory ery
iskolas ryermeket titött el a busz.
jó lenne egy
TÖbb biesetről nem tud' de ha van ilyen balesetveszélyes hely'
gyalogátketőhely felfestése, ami nem keriil pénzbe. Gondol i* a Beli előtti
fárgaknas kanyarra is. Az önkormányzatlrak eztakczritkezelő felé jelexri kell , ő
pozitív váüasá adna ra.

9

FfaffZsolt polgármester összefoglalóként elrnondja jónak

hory a
ti$ékoztató nem több oldalas, ami azt jelentí hogy a falúban nincs nary gond a
tatt1a,

bűncselekmények terti{etén.

A KépviselőtestÍilet eryhangulag - 9 szavaz-attal' - ellenszavazatnélktil - az alábbi

ltatározatotllozta:
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ÍZaaL ÍX.I7 .! Öl<Kt. sz. határozat

Úrkut Község Önkormányzati Képviselőtestrirlete
Juhasz Péter kÖrzeti megbízott által előterjesztett
Köz sé g közbiáons ágiíról'' sző\ő tájékoztatőt
',Úrkút
elfogadja.
Felelős: polg:irmester
Határidő: azonnal

6. nanirend: Urkút Sportkor tájékaztatija.

Előadó: Tenk Csaba sportkor elnoke
/Íiásos előterjesztést a képviselők előre rnegkaptrák./
Kérdés.hozzaszólás:

PfaffZsolt: Feljebb jutást akar a labdarűgó szakosztríly? Tudja hosy uj
midszerként lett bevezefue a bérlet. Ez apénztigy teriiletén előbbre lépéstjelent?
Rostasi Máriajeg.vző: Pozítivumként vette, hogy az előterjesztésben nemcsak az
anyagialaa vonatkozik, hanem t{$ékoztatást is nyujt a sportkÓr egyéb dolgairól.
Tenk Csaba sportkÓr elnoke: Nem akarnak feljebb jutni, szerefirének itt
megmaradni. A bérletes mÓdszerből plussz bevételeik vannak. 130 ffi vásiárolt
bérletet, 1600._ Ft_ért.
Farkas József: Szeretrré elmondani, hogy az onkormiányzat tulajdonában lévő
spottpfiyát a sportkor bekerítette, több felújítastis eszkozölt.
Vassné Balazs Gyores/i: Milyen összegre lenne sziikséges a sporfkönrek, hogy
tovabb tudjon lépni.

l0
Tenk Csaba sportkör elnÖke: 500.000.- Ft-ra lenne sztiksége a sportkörnek, hogy
az elmaradÍtsaikat is ki tudják egyenlíteni.
Yassné Baliízs GvÓrgvi: Az önkormiínyzat miből tudja ezt atifuogatást
biztosítani?
Rostasi Mária jegyző: Javasolja a Képüselőtestíilet éltalaz elmult tilésen
értékesítettönkormrányzati trrlajdonú telkek vételárát - mely ncvember 30.-ig
realizalÓdik _ e célra.

Pichler Zoltan vezetőseqi tag: AZ tul késő lesz, nekik a közeli napokban kell
tartózásaikat kiegyenlíteni.
Mádlné Sas AnikÓ: Ha nem reallzáúődotr még most a bevétel' minek a terhére
lehet még.

Rostasi Mária jesző: A Testtilet által a mai iilésen tÍrgyalt III. negyedévi
koltségvetésibesziímolóból is kitÍinik,logv a helyi adóknríÍ van plussz bevétel_
Yassné Baliizs GvÓrryi: Javasolja a kért támogatáts megadiísát.

PfaffZsolt polgiírmester:Ez akv_i rendelet

alapjr{rr rendkívtili tamogatasnak

minősÍil.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 9 szavazattal. - ellenszavazat nélkiil - az alétbbi
hatiározatothozta'.
65/2001. /]L17.l

okKt.

sz. határozat

Úrkut Közseg Ónkormrírryzati Képviselőtestiilete az
Úrkut Sportkor LabdarúgÓ SizaktsztÍiy részéreaz
IDaa!. ilI.6.Íotrt. sz. rendelet 7. $. 16l bekezdése
alapjén 5Ü0.000._ FT rendkívtili támogatast biztosít
szifunadiísi kötelezeffséggel' a
a helyi adók terhére.
Felelős : polgármester'
Hatráridő: azonnal

7. napirend: Vegyes tigyek.

j

egyző

ll
a./ Bursa Hungaric a pály ár;atak elbírrá]asa.

Előadó: Polgánrrester

PfaffZsolt polsirrrrester: A meghírdetetr palyázati kiíras alapjan 2 pátyénő

piűyázata érkezettbe a Polgrírmesteri Hivatalba, mindkettő megfelel a kiírrísban
foglaltaknak. Mindkét piúyázőtés családját ismeri a Tesfii{e| és ismeri a Testtilet
a feltételeket is.

Keller Krisztiárr a Yeszprémi Eryetem aE:Í!ÍmérnÓki szakrán tanul, családjábm
az t frre juti átlagiÓvedelem 27 .35.- Ft/hó. Nevezetfuek ery kiskoru kozépiskolas _ tesfuére van. Az édesapja a helyi mangán brínyrinrál dolgonk"
_

édesanyja harom műszakban a Continental Teves Kft_nél.

Pichler Anita a Budapesti Gazdasági Főiskola ktilkereskedelmi karan tanul, eg3r
kiskoru testvére van, aki szakkozépiskolás, édesapja eryéni viÍllalkozÓ, édesanyja
a Polgármesteri Hivatal ügyrntézője. Csaladjukban az t frre jutó átlagiövedelem
_

24.995.- Ft.lhÓ.

Kérdés.hozzászÓlás:

Klein Zoltiforné: Szeretné, ha minden felsőfolcu tanrrlnuirryokat folytató diak kapna
támogatást. Ő mindenkinek 5-5 ezsr forintot javasol.
Yassné Balazs Györgsri: DirákJritelt minden diak kaphataz:áIlamtil, alrri havi
21.000 Ft.
Rieger Tibor: Ő Keiler Krisztiannak 10 ezer forintot, Pichler Anifiínak 5 ezer
forintot javasol.

Lisztes Gvőző

:

Mindkettő pá|y Íaónak 5 -5 ezer forintot j avasol.

Rieger Tibor: Epyetért Lisztes Győző javaslataval.

A KépviselŐtesttilet 6 igerr'

3 nem szavazaLta!az alábbi határozatot hozta:

66/2001. DL17.l

okKt.

sz. határozat

Úrkut Közseg Önkormanyzati Képviselőtsstiilete a
BursaHungaricaFelsőoktatásionkormáttyzatl
osztÓndíj pály Ínat keretén beltil Keller Krisztian
eryetemihallgató Úrkirt' Sport u- L2- ÉsPichler Anita

tz
főisko1ai hal1gatÓ Úd<út, Kossuth u.29. Sz. alatti
lakosokat l0 hÓaapon kereszttil havi 5_5 ezer forinttal
tÍmogatja.
Felelős

:

polgánrrester,

jeryzo

HaÉridő: folyamatos
b

j

zaaL Éviten hó eltakarításról.

Előadó: Polgármester

Markói
PfaffZsolt polgármester: Szóbeli előterjesaésében elmondja, hogy a
_
iilésen elhangzottak
Ihász Kereskedőn* r*-_''el arajánlatot kért a mult testtileti
típusúfaktor 2'449
alapjan _ hótolásra alkalmas traktorra. Ery 70 LE-s, TornádÓ
epi ahÓtoli 265 ept, a soza 65 elFt,mindezek afa_val erytitt 3.47 4 elFt'
a
Elkell dörrteni, hogymi legyen. Traktor vásarlás, vagy pedig meg kell birdebri
mert 1-7.bétésjöbet
korabbi évekhez hasonlóan a hÓ eltakarítasi munkalatokat,

atél. Azidő stirget.

Kérdés.hozzászilás:
fedezete'
Vassné Balazs G}rörgrri: Az önkorrrrarryzatrrak honnan lesz erre

szerint a
Rostási Mária jegvző: Az ipariizési adóbóloktóber 5._i szrámítasok
e|őkányzathazképest 3 -a24 e/forinttá tobb
kö1t'ég'-térb*r'
ipariizési adÓ
realizálódott, varyis jelenleg amégfelnem hasnált, sziímlán 1évő,
bevétel 4.129 elFt.

F""tt

Le_s

sztikseg lenne' Gondolni
Vassné Balazs Gyorsri: Mindenképp a 7o
kellviszont u* *, frry a traktor vezetésérealkalmas dolgozÓ legyen az
és a
Ónkormanyzatnal. Nem ueszé|vearrÓl, hogy tizemanyag szempontjából
is kell
szakképzett dolgozonak hétvégén,rrrrrnkasztineti napokon és éjszaka
a
dolgoznia amit |luss zbe:i.. fedeanie kell az onkormányzattak, ami
későbbiekben nem kis kiadas lesz.

vajon az olyan
Iüadlné Sas AnikÓ: Ery ilyen nagy traktor a hitolÓ lapá$alerytitt
*ttk utcákba is eltudja majd tÓlni a havat mint a ové?
Rieger Tibor: TaÍolásrÓl is gondoskodni kell- GarÍzs az Ótlír.armányzat
trilajdonában nincs.

PfaffZsolt: Gondoltak erre is,

a régi MeHer féle Lúria jutott eszébe'
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Be tudna menni a traktor a sztikebb utcákba is.
Lisztes Győző: A Sport utcában Fuithétékgarázsa, ahol régen a gabonát is
tiároltak, tudomása szerint most Íires. oda beférne, ha kiadja a család.
Végsztikség esetén a banya területén, ami iitzötttertile! polryvával letakarva
lebet fuárolni.

Rieger Tibot keoviselő tóvezik a testiiÍeti iiuqo'l
Klein Zoltánné: A régi traktort értékesítenilehetrre.
Dr. DÓc4. Mariann. A régi traktorral sok mindent nem lehet kezdeni. Jó lenne
egy újat vásarolni. Igaz, h*gy most eryszeÍTe sok pénzt kell kifizebri, de
hosszabb időre beboza az árát.

A Képviselőtestii{et egyhangulag - 8 szavazattal, - ellenszavazatnélkiil _ az alábbi
hatérazatot hozta:

ő7l2BB1. lX.t7.I ol<Kt sz. batározat

A Képviselőtesttilet

Évit ottségvetésbenaz
iparÍizési aőő terbére megvásarol ery TornádÓ típusu 70
a 2001.

lÓerős traktort hótoló ekével, sÓzÓval
3.500 eiFt értékben.

egyiitt, bruttÓ

Felelős: polgiírmester
Határidő: azonnal
c.l Miíjus l tér lo. Sz. alatti telepi lakások gánellátása.

EliadÓ: polgármester

PfaffZsolt polgármester: A tiárg}bani ingatlan eryik oldalrán 5 lakásból álló
sorhiáz. A gÍvzal való ellátása az eredeti beruhrízás sarán nem valisult meg.
A képviselőtesttilet kor:íbbi dtintése alapjan a génellátás finanszírozásának egy
részétmagáxavállalta. Ennek megfelelően elkészii{t a kivitelezéshez sztikséges
terv és az alapján a ktiltségvetés. A kiütelezés teljes összege 35l e/Ft + áfa.Ez
urtaLmazza 196 efft értékbena technológíai munkát és a hozzi sziikséges
anyagot' valamint l55 elFt értékbenfÖldmu*át és helyreállitráLst.

Kérdés.hozzászólás:

74

Vassné Balazs Györgsri: Az ott lakók kérték,hogy ne a falon, hanem ft'ldbe
menjen a vezeték. Nem érti' miért ne a lakók csinálnrik meg a frldmuntcit'
Miért az onkorrrrinyzatvríllalja át eá is.

PfaffZsolt: A floldmunkát a lakók csinaljiik, az önkormÍnyzat a technolÓgiai
munkák ellenértékétvrillalja őLt, 196 elFt + áfa értékben.Ez majdnem uryanannyi,
mint a Jókai utcai sorkázaknal, csak azéfá-val növelten. Itt is 7ooo.- Ft-ot a lakik
fizessenek be.

A Képviselőtesttilet eryhangulag 8 szavazattal. - ellenszavazatnélkiil azalábbi
batérazatatbazta.

68Í2aal. lX.17.! ol<Kt sz hatfuozat
Úrkút Község onkormanyzat Képviselőtestti]ete alapul véve il\aa|. fiX.ZÜ:l Ökrt. sz. határo zatát - a
Miájus l tér l0. Sz. alatti sorhiázban lévŐ 5 ingatlan
gazbeÍÚbazásrának koltségét19ó elFt. + Ífakifizeti a
Tarsadalmi osszefogással megvalÓsuló köanűfej lesztési
lebonyolítiísiszimlan lévő összeg terhére.
Az ingatlantulajdonosokat ingatlanonként 7000.-Ft
terheli a6ID0al. ilX.za.lÖtrt. SZ. sZ. határozatban
foglaltak szerint.
Felelős : polgiírmester
Hatráridő: folyamatos
d.l PedagÓgusok számítógép pályÍnata

Előadó: Polgiírmester

PfaffZsolt polgármester: A Szechenyi Terv Inforrruíciós Tiirsadalom- és
Gazdaságfejlesáés Programja keretében meghirdetett koztisztviselők és
kÓzokta*ísban dolgozó pedagógusok számiára otthoni szrímítógéphasmálata,
internet hazzáférésitrámogatása és tiivoktatiísi csomag biztosítása címii
piilyér;athaz} pedagőgus csatlakozni kívrírr.EpaÍyánaürak egyik feltétele hogy a
pedagógus palyazÓnak omészt kell biztosítania' melyet a fenntartÓ átuállalhat a
20a2 évi költségvetése terhére.

Kérdés.hozzászólás:

15

Yassné Baliázs Györgyi: Ha a pedagógus piűyél.aik' kemény feltételeket srab a
kiiÍó. Javasolja, az onkorrn{myzat szavazza meg akét pedagógusnak az Ömésá
az onkonnányzat költségvetése terhére.

Klein Zoltanné: Sajnalatos módon az ovoda pedagógusai e páúyázatrÓl csak amai
nap értestiltek. Lehet hogy ott is érdekelnévalamelyik óvonőt.
Rostasi Mríria jegvző: A prílyrizati hatráridő még nem jart le, pedagógusokniíl
október vége.
A pedagógusoknál a számitőgép beszerzési arából az antészt kell vrillalni a
kozoktatasi intéznénynek,illetve a fenntartÓnak affIi lehet 18?.500.- Ft átlami
támogatás esetén , legalább 62.500.- Ft, 125.000. Ft. állami tamogatiís esetén
legalabb 5a BÁ, azaz 125.000._ FT. Inforrnációi szerint azapályé:.z;o élvez előnyt,
aki a magasabb összegíi sajat résá biáosítja.
Vassné Balazs GyÓrgvi:

A magarészérőlaz óvónőket

is

javasclja

Dr. Dóczy Mariann: Ő is eryetért Yassné javaslatával.

A Képviselőtesttilet eryhangulag8 szavazattal' - ellensravazatnélkiil azalábbi
batfuozatothazta:

6912001.

flL17.l ÖkKt sz. határozat

Úrkút KÓzseg Ónkormrányzati Képviselőtestti,Lete a
fenntartás ábanlévő Hauser Lajos Átalanos Iskola,
valamint a Napközi otthonos Óvoaa3auan alkalmazatt
pedagógusok a Széchenyi terv Információs- és
Gazdaságfejlesáés Programj a keretében meghirdetett a
köztisztviselŐk és közoktatasban dolgozó pedagógusok
számiira otthoni számítógép hasmrilata, Internet
hozzÍférésitiímogatasa és tavoktatasi csomag
biztosítasa címii pÍűy ázathoz csatlakoani kívrínÓ
pedagÓgusok onrészét- 125.000.- Filíő - a20a2.Évl
koltségvetés terhére átválLalja.

Felelós: polgárme ster, jegyzó
Hataridő: 2aÜ2. Februar 18.
e.l Polgínnesteri Hivatal és a régíóvoda épíiletgázffitése.
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Előadi: polgármester
éko ztatojában elrnondta, hogy a két
intéarrényre vona-tkozóan a tervek elkésztiltek, ezek alapjan ké* a kiviteli
munkaká árajánlatot. A Polgármesteri Hivatalban - mivel akazén elhelyezésére
szolgiíli megfelelö helyiség''i'r.' _ konvektorok beépítésévelleheÍre megoldani,
* i"]Í*lat1112 elE{. A régl ivÓdában radiatorokkalit" az áÍ?l,Írnlat 1-823 elFtlenne.
Tehát a két intézrrrényvezetékes gáZ]alvaló ellátása durviín 3 millió forint

Pfaff Zsolt pol garmester: SzÓbeli

taj

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györgyi: Yéleménye szerint a Polgiírmesteri Hivatalban TurbÓ
fiitést meg lehet oldani. Lehet hogy a kiviteli koltség tobb
lesz, de hosszri távon a hatasfoka jobb rnint a konvektoroké, több lesz a
megtakarítas. A 3 millii forintra afeőezethol lesz?

@

aPolgármesteri
Hivatalra is elkészti{tek, atetvezó' aki szakember, ő nem talrilt megfelelő
javasolta, eÍTe
helyiséget a gázkazilrelhelyezésére, iw akonvektoros megoldást
késztiűtek a tervelg amit azonkormányzat mm kiegyenlítettA 3 mi1tiÓ forintra afedezeta génszáxnlÍxl lévő osszeg, ebbŐl kellene a
koltségvetésisziimlara áttenni.

PfaffZsolt polganrrester: Mint ahogy mar emlitette

a tervek

Mádlné Sas Anikó: A témához azértnem tud lloruixizőlrn' mert nem szakember.
melyrk a gazdaságasabb' a központi ffités, vagy a konvektoros
N.* t
'dJ"
megoldás.

Dr. Dócry Mariann: Amennyiben a tervek a konvektoros megoldásra késztiltelg
megfelelően a kivitelezést. A polgármesterjavaslataval' a
'gv:""*.r:"
fedezetre vonatkozóan' eryetért-

*4

A Képviselőtesttilet eryhangulag

_

8 szavazattal, - ellenszavazat nélkiil - azalitbbi

hatÍrozatathozta:
7 B !2Ü0t,

lX.17 I an<Kt. sz.
.

batárazat

Úrkut Kozség onkormányzati Képviselötestiilete
megvalósitja aPolgármesteri Hivatal és a régi óvoda
gázfiitésének kivitelezését,melynek beruhazási koltsége
3 mil1iÓ forint. A 3 millii forint benrtrrizási koltség
fedezetét a Tarsadalmi ös szefo gással megvalÓsulÓ
kömrűfejlesztési lebonyolítasi szimlán lévő összeg

!7
biztosÍ$a' melyet az onkormányzat költségvetési
sairnlma kell átutalni' és az onkormányzati koltségvetés
Felhalmozási kiadrísok címszó alatt kell kezelni.
Felelős: polgánnester
Hatriridő: azonnal

PfaffZsolt polgármester tájékoztattaa Testíi{etet, hogy a Kilenchriz feletti víz
mű a felszámolás alatt lévő szentgáIi Hunyadi Tsz trrlajdonában van, és a
felsaimoló felajánlotta a tertiletet megvételre, illefue cserére. Áz augusáusi
testtileti ülésen kerti{t megtargyalásra Berki Péter szentendrei lakos kérelrne, mely
arra irrárryult, hory aztrkÍthkliltertileten lévő 0llIn,5,7 hrsz-u gyep elnevezésű
f./

ingatlant szeretné megvásarolni. A testtilet altal meghaüírozott vételiíratnem
fogadja el, de még trárgyalásban van vele. Amennyiben nem tud megfelelő r{rban
megegyezri, úgy csere teríiletként felajalhaÍrá a tsz-nek.

Kérdés.hozászólás: Nem hangzott el.
Több tÍffgy nem volt' a polgárrrrester az Íilést2Ü.30 Órakor berekesztette.
krnft.
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