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Község Ónkonrranyzati Képüselötestiiletének l998.november
19.-én /csütÓrtökön/
du. 17.oo órai kezdettelmegtartott rendes
tilésről

JELEN VANNAK: Pfaff Zso|tpolgármester.
Dr. DÓczy Mariann,
Imri Zoltán,
Klein ZoltÍnné
If . Lisztes Gyöző,
Mádlné Sas Anikó,
Rieger Tibor ,Tenk Attila,
Vassné Balrázs Györryi képviselők

rexÁcsrozÁst roccer nÉszr vesz.

Rostiísi Mána jegyző
Toplakné Feith Rozália ővődavez

Távolmaradiísát bejelentette: SzÍics Péter képüselő.

Az tilés helye: Kozséghána - tanácskozó terem.
PfaffZsolt polgármester:. Megiillapitotta hogy az tilés határozatképes' mert a

Képviselőtesttilet mind a lo tagiából 8 fő jelen van.
Eá követöen ísmertette az tilés napirendjét' melyet a Képviselőtestiilet
eryhangulag elfo gadott.

NAPIREND:

l./ Úrkut Község Önkonrranyzata l99s. Évitotseryetésének módositasa
lettervezet -.

Elöadó

:

_

rende_

Pfaff Zsolt polgármester

z1uxtttKözség onkormanyzat

1998. III. negyedéves koltséryetésénekvégre-

hajtasarÓl.

Elöadó: Pfaff Zsolt polgármester
3./ Napköziotthonos Óvóda

Szervezeti és Mtikodési Szabalyzata

Előadó: Pfaff Zsolt potgármester
4 /Yegyes iigyek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

l.

napirend. Úrlnrt Község Önkonrranyzata 1998.
dositrísáról. - rendelettervezet.

Éü tomegvetésénekmó-

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
/Iíasos elöterjesztést a képüselők előre megftaptrík'/
Kérdés.hozzaszólás:
Vassné Batrázs Györryi: A koltséryetés módositrísát áttekinthetőnek, érthetőnek
tartja.
Rostasi Mária jegyző:Tájékoúrtja a Tesfiiletet, hogy az önkormányzat
ktiltseyetésének módositasáraazídei évben még sztikség 1esz, föleg a
kozpontosított támogatások miatt. Igazábő|csak az év végénlehet meghatarozni
a pontos összeget

Pfaff Zsolt polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását.

A Képviselőtesttiüet eryhangulag - g szavazatta!,- ellenszavaz.at nélkÍil' az a|ábbi
rendeletet bozla:
1o/l998. /XI.l9./ Ötc Se rendelet

Úrkut Község Ónkormanyzata 1998. Évitoheryetésének
módositásaró1.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét

képea.l

2. napirend: Úrktit KÓzség Ónkormrínyzata l998.Itr. negyedéves költséryetésének
végrehajtasarÓl.

ElőadÓ: Pfaff Zsolt polgármester
/Irásos előterjesáést a képüselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:
:.

,
i

Klein Zoltánné: Naryon sok jövedelempótló
tehetne öket munkara fogni?

'

Tenk Attila:e sportcsarnokba a fiitésre tervezett összeg vajon elég lesz?

I

l

,

támogatasba részestirl van. Nem

PfaffZsolt polgármester: AjÓvedelempótló támogatasba részestilőket nem lehet
munkara tótetezri az Ónkormányzati támogatást ellenében. Elképzelhető, hory a
fiitésre, világitasra tervezett összegeknéltultel-iesités lesz, de olyan kÓltségbely,is,
Vil, ami nem lett felhasniílv4 abbóllehet fedeai'

A Képvi selőte

st.ii{et eryhangulag _

8

szav az-attal, ellensz.av azat

nélkiil az alÍtbbi

batáraz-atothozta:
t'

s

3/l99s. /n. 29./ ÖkKt

-

v

Úrkut KÖzség Ónkorrrany zata 1998 . III. neryedévi
költségvetési telj esitését
82.7 6 5 eIFt bevétellel,
'7 6 .49 5 e lFt kiadassal,
6.270 e/Ft száml apénzzel
elfogadta.

Felelős: polgármester, jeryző
Hataridö: 1998. December 3l.

'

3. napirend: Napköáotthonos

Óvóda Szenrezeti és Mtikodési Szabalyzata.

Előadó: Polgármester

4

/kasos előterjesáést a képüselök előre megkaptak'/
Kérdés.hozzászólás:

Lisáes Gyöző: Az atapitó okiratnál az

elfogadás idöpontj a|997 ., a szátmapedig

l37n9%.
Toplakné: vezető óvónő: Az|997 . Januar 6.-i dátum jő, ahatÍroz.at száma
javitásra kertil.
Vassné Balazs Györgyi: Az SzilvÍszll. Sz. melléklete rendelkezik a munkaruh4
védőruha jutüatasrol. Javasolja értékbenmeghataro mi amunkaruha^ védőnúa
maximalis arát.
Tenk Attila: Nem tartja sztikségesnek az értékmegbatarozását, mert mindennek
valtozik az ára,és uryis az éikÖltségvetesbenkeriiü meghatarozásr4 hogy
mennyit lehet kolteni erre.

A Képüselötesfii{et
,.,,i,.,j

:,.,,,,:,..,,

,',

'.

8 igen'

1

nem sr.avazattal azatábbi hatÍrazatothozta:

54/1998. /XI.lg./ OkKt. sz.

Úrkut KÓzség Önkormanyz ata azÚrkuti Napközi otthonos
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatat a kÓzoktatásról
Tv.1o2: $ 17 bek.e./ pontja a1apjan
$ zőlő 1993. Évir>o<u<.
jóvaharyj 4 az.z6!,hogy az SZvÍSZll Sz. mellékletében
fogtalt mrrnka és védöruhara forditható osszegaz éu
koltségvetésben lesz meghat áronta.
Felelős : polgármester'
Hataridő: folyamatos

j

egyző

4. napirend: Veryes tigyek.
a./ Kábeltv rendszer

_

1999. Januar l.-tőt hatalyos - tieemeltetési szerződés

megtargyalása.
/Irasos elöterjesztést a képviselök előre megkaptrík./

Elöadó: Polgármester

Kérdés.hozzászólás:
Tenk Attila: Áttanulmanyo zta azajanlatok, donteni ez alapjánnem lehet, mivel
számfuatöbb kérdésesdolog van. Javasolja az aján7attevők meghivását a
következö testÍileti tilésre, és a dontést is akkor kellene megbozni-

A Képüselőtesfiilet a javaslattal eryhangulag eryetért, dontést a következő
testtileti tilésen hozrak.

b.l Fortuna Rock ,p'' Roll Klub támogatas
Vassné Balazs GyÖrgyi:Megkeresték a rokisok és kértékaz önkorményz-at anyag
tÍlmogatását' mert egy meryei bemutatót szereürének tártani a tornacsarnokba. A
bemutatóra kortilbeltil 4o.ooo.- Ft-ra lenne sztikség.

Klein Zoltanné: Javasolja

a kért összeg megadását.

PfaffZsolt polgármester:Őt is megkeresték' de akkor az önkormrínyzaürak nem
volt rá fedezete. Tájékoztatja a TesttiLletet, hogy az osztÍktestvérkapcsolat

ápolása folyamatos, hol az rrrkutiak utaznak Keutschakb4 hol azok jönnak
Urkutra tapasztahatcsere' sport, kul'tura bemutatasa céljábÓl. E hét végénfogadja
őket aziskola és az Ónkormiányzat. E célra tervezett reprezentáciÓs koltséget
4o.ooo.- FT-al kellene emelni. Ery 50 ffis busszat jon kb uryanennyi személy.
A javasolt osszeggel az iskola reprezentációs keretét kellene megemelni.
A fedezetet javasolj1a lakásfenntartási támogatas egy részébőlfedezri.
Vassné Balazs Györgyi: Nem érti, hogy a testvérkapcsolat ápolásara szánt
reprezentációs Összeg miért az ískola költséryetésében van tgrvente.Ez
Ónkormányzati kiadás. Polgármester javaslatat támogatja.

A KépüselőtestÍirlet eryhangul

ag -

g szavazattal - ellenszavazatnélktil az atábbi

batározatot hozta:
55/t998.

/X.l9./ ÖkKt. sz. hatórozat

Úrkut Község Onkormanyzati Képüselőtesfti{ete az iskola
reprezentációs keretét 4o.ooo.- Ft-al megemeli, valamint a
Fortuna Rock ,y''Roll Klub részére4o.ooo.- Ft.
támogatást biztosit
Fenti módositások fedezetétil lakásfenntartasi
támogatásoknál tenezett összeg szolgál.

6

Felelős: polgánrrester, jegyző
Határidő: azonnal.

az
c./ Vassné Balazs Györgyi: Szeretné tudni, hogy a hét végénmeglesz_e tartlta
iskolában a brál?
Rostási Mária iegyző: A va]lalkozó beszerezte az Á}.ITSZ Ajkai Varosi Intézete,
t"p"l."t vá"'ht""t'' *akhatósági hoz-zá$árvlását az alkalmi arusitásra, ezek
"alapJ án, és az intéményigazgatőjának tÍmo gatÍtsa mellett, j o gszabalyok
uetartasava az engedé]ly ?ualkalmi iárusitásra kiadható.
Vassné Balrízs Györgyí: Nem tartja elfogadhatónak, hogy az iskolában bali
aterem azértkésztilt, hogy az iskolai rendezvényeket ott
rende"ueny leryen,
meg lehessen tartani.

ú

Pfaff Zsolt polgármester:A Képviselőtesttilefirek, mint fenntartanak kellene
r-atot,atrcLÉen a továbbiakban a bráli rendezvényeket
ahol szezesital árusitás' őohányzás is történik megÍiltja.

@

A KépüselőtestÍilet 8 igen, 1 tanozkódiis mellett az aLábbihatározatot hoáa:
56/1998,

/X.l9.l ÖkKt.

sz. hatórozat

Úrkut Kozség Ónkormrányzati képviselőtesttilete fenntartói
joganak ryakorlása mellett megtiltja, hogy a Hauser Lajos
Altalanos Iskolában munkaidöben, ill. munkaidőn kivtil olyan
rendezvények megtartásara kertiLljön sor, ahol szeszesitalt és
dohanyt arusitanak, ill. fogyasztanak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A

gazbervházás a községben megkezdődik-e még az idén? Ha
Lisztes Győző:
nem ugy naryon sokan kiszallnak a programból és visszakérik a pénztiket.
d./

PfbffZsoltpolgármester:Akiütete|ezőkmrír itt vannak a faluba, szallást foelaljak
neíyi munkaeröt keresnek még, és ezt kÓvetően megkezdódik a
'.J't*'i"1
kivitelezés a Sport utcában.
Lisztes Győző: Tudomásara jutotta, hogy a banya bezérása esetére az
önkormányzatnak tervet kellkésziteni 1998. December 3l._ig bezÍrőLag, a
lakosság ivovizellátrísára vonatko zőan. Ebben történt-e előrehaladas?

?

Több tÍrw nem volt, a polgiírmester a testületi ülést 2l.oo órakor berekesztette.

Ifuft.

fue-'r
polgármester

Qo.$--'

Rostási Mária
jegyző.

