özségi,onkormúnyzat Képviselőtestülete
8409 Urkűt Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230'003.
Szóm: sg5tzooz.

JEGYZŐKÖNYv
Készült : Úrkút Község Önkormány zati KépviselőtestüIete 2007. február I 4.' én
(szerdán) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Dr.Dőczy Mariann,
Farkas István
Imrí Zoltén
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Pichler Józsefné,
Vassné Balé.zs GYörgyi
Zseb ebáry Károlyné képvi selők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
a megjelenteket és megállapította'
Dr. Dóczy Mariann korelnök köszöntötte
hogy azi\éshatározatképes, mert a Testület mind a 10 tagja jelen van.

Ezt követően ismertete azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
I

gen s zav azaÍtal, -

NAPIREND:

1

.)

azat néLkul -

fo g

adott.

Úrkút Község Önkormány zat
rendelet-tervezete.

2OO] .

e

1 1

en sz av

e

1

évi költségvetési

Előadó: Rieger Tibor polgármester
2

.) Kör zeti me gbízott 20

06

. év i tev ékeny s é gé rő 1

Előadó: obermayer ottó körzeti megbízott

tát1

ékoúatő.

-
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3.) Vegyes ügyek.
a.) Rieger Tibor polgármester kérelme ügyvezetői tisztség
betöltése iránt.
b. )

2007 . évi telj esítménykövetelményei.

Köztisztviselők

-

Rostási Mária jegyző teljesítmény értékelése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
c.

)

WKT KKT helyi

sé gbérleti megho

ssz abbítása iránti kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
d.)

Új Atlantisz Többcélú KistérségiTársulás szétváIásárőI
á1lásfoglalás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
e.)

Ázsia diszkont értékesítésiügye.
Előadó: Riegr Tibor polgármester

rÁncynr-,Ása. n
A.) Jelentés a lejárt határidejű testtileti határozatok végrehajtásárll.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés'hozzászólás: N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag
a

jelentést elfogadta.

-

10 igen szavazattal' - ellenszavazat

b.) Tájékoztatő a polgármester két testületi ülés között

nélkül_

végzett feladatairól.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
Riegert Tibor polgármester szóbeli előterjesztésében akéttestületi ülés között
v é gzett fe adatair őI az al ább i akr őI táj éko ztatj a a képv i s e őket
1

1

:

a

J

Az önkorm ányzattulajdonában lévő közösség iházés fogorvosi rendelő

felújítási munkálatai folynak, kisebb_nagyobb akadályok felmerülnek, melyeket
folyik a festésa kivitelezővel együtt megoldanak. A közösségibánbanmár
mézolás, és a gázfutés is üzemel.
Azutcanév táblákelkészültek, ahogy azidőjárás engedi, űgy azokkihelyezésre
kertilnek.
Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A Képv i s e

1

őte stül et

gyhangúl ag

e

e

1

fo g

adta a táj ékoztatőt.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

NAPIREND: : Úrkút Község Önkorményzat2007. évi költségvetési
rendelet-tervezete.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták' mely a jegyzőkönyv

mellékletétképezi..)

Kérdés.hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: A főállású polgármester béréta Testület havi 360 e/Ftban áL\apította meg, atetvezetben mégis 400 elft-tal szerepel évi szinten.
Javasolja most kiszámítani a 360 eFt-al az évibért,a maradékot pedig
polgármester j utalm a címsző alatt tew ezni.
Véleménye szerint a közösségiházbatervezendő .gy db számítógép nagyon
kevés az intemetezésre.
Farkas István: o is egyetért Vassnéval a polgármester bététkülön kell tervezni a
megállapítottal és a maradékot jutalmazásra. Javasolja most, így javítani a
költségvetést.
Az iskola igazgatőjától kérdezi, hogy aÍtilőrátra. helyettesítésre vonatkozóan
végeztek-e konkrét számításokat? Aztudott dolog, hogy 2007 . szeptember 1-től
a kötelező őrák száma is csökkeni fog .
10 igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkil az
igazgatási szakfel adaton a pol gárme ster alap illetm ényét 3 7 28 eff t-b an, a
p o1 gárme ster j utalm át 27 2 e/Tt-b an v áIasúj a külön

A Képviselőtestület egyhangúlag

-
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Tróbertné Klein Beáta: Természetesen atűIőráravonatkozóan lehetettvégezni
aránylagpontos számításokat, a helyettesítésre viszont csak az elmúlt éviből
kiindulva lehetett terv ezni.

Dr. Dócz.v Mariann: Szerinte is kevés, de reméli, lesznek páIyázatok' ahol majd
lehet pályázni.
Rieger Tibor polgármester: A könyvtárban is lesz egy számítogép,melyet az
ajkai könyvtár biaosít a társulásban lévő minden könyvtárnak, és ezen is lehet
majd intemetezni, így az önkormányzat általvásÍtrolttal együtt már kettő lesz.
Meg kell várni, hogy mekkora lesz a kereslet azintemetezés iránt, és a
következő évben lehetne újabbat vásarolni, vagy páIyázni.

ImriZoltán: Azidei évi költségvetésben is szerepel akönis*viselőknél a
beiskolázási támogatás, aruházati költségtérítés.Nagyon sérelmesnek taft1a ert
aközaLkalmazottakanézve, ők mién kerülnek hátrányba. Miért nem lehet
mindenkinek egyforma juttatás.

Lipp Józsefné: Egyetért Imri ZoLtánnal. Az ővőnők sem kapnak ruházati
költségtérítést,csak a munkaruhához 10 e/fT-ot.

Rostási Mária jegyző: Mind a köúisrtviselőnek, mind aközalkalmazottnak
törvénybenrögzített kötelezően adandó juttatásai vannak. Akozúsrtviselőnél
ilyen a rubázati költségtérítés,az étkezésihozzájárulás, a beiskolázási
támogatás pedig egy adható juttatás. Ezthelyi rendeletben kellett szabályozni.
A közalkalmazottnakilyen kötelezően adandó juttatás pl. a szakkönyv vásárlás,
a kiemelt munkavé gzésértjárő juttatás, vagy az adhatőjuttatások, pI. az étkezési
bozzájáruIás.
Farkas István: Ő is azon a véleményenVan' hogy minden önkormányzati
dolgoző azonos módon kapjon juttatást. Ezértatermészetbeniétkezéstjavasolta
is, mert így az a dolgoző is jól játr, aki az 5000.már a költségvetés készítésénél
Ft. értélaiételvásárlási utalványt, kapja.
Rostási Mária jegyző: A rendelet-tervezetben ki van kötve azis, hogy aki a
természetbeni étkezéstkéri, az ahelyi melegkonyhás étteremben veheú art
igénybe, és nem az egész országterületén, ahogy korábban ez előfordult.

ImriZo\tán: Ilyen formában az önkormányzat a helyi váIlalkozőttámogat1a,ha
kimondja, hogy csak ott lehet igénybe venni a melegétkertetés.
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Rostási Mária jegyző: Amennyiben a természetbeni étkezéstváIasztaná minden
önkormányzati dolgoző, úgy évi szinten a havi 10 e/Ft-al számolva,kb 2 millió
forint plussz kiadása lenne az önkormányzatnak.

Karisztl Jánosné vezetői óvónő: Az ővődai dolgozók anyélri záwatartás alatt,
szabadságuk idején hol vehetik igénybe az étkezést?
Rostási Mária jegyző: A köztisztviselők amennyiben két hétnéltovábbvannak
szabadságon, illetve két hétnéltovábbvannak táppénzes állományban nem
kapják aKözszolgálati szabáIyzat szerint ezt a kedvezményt.

Lisztes Győző: EzvéIeménye szerint minden munkahelyen így rran. ok
kapják arra az időre, amikor szabadságon vagy táppénzen vannak.

s.-

Vassné Balázs Györgyi: EznáIuk, az ajkai iskolában is így van. Ha nem
dolgomak' nem kapják az étkezésihozzájárulást sem természetben, sem
étkezésijegyben. Náluk is meg vanhatározva az,hogy aterrnészetbeni étkezést
csak az iskolában vehetik igénybe.
Farkas István: A*. javasolja, hogy egyenlőre maradjon így az étkezésiköltség,
ahogy tewezve van, de a pedagógus se kapja a szabadsága idején. A
költségvetés fiiggvényében pedig félévkörnyékén effe vissza lehet térni.
Riegert Tibor polgármester: Javasolja az elhangzottak alapjén, hogy a két hetet
meghaladó szabadság, illetve táppénz idej ére minden közalkalm azott,
kóztisztviselő akinek jogosult lehet a beiskolázási támogatásra, aztkap1ameg.
Ez a számítások alapján34} eFtplussz kiadás, melyet a gazdasági tartalékból
kell levenni.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül

_

a gazdasági tartalékot csökkentete, azintézményeknélpedig
beépítésrekerült a beiskolázási támogatás.
a költségvetésben

Lipp Józsefné : A közalkalm azottak ruházati költségtérítésévelmost mi lesz?
A védőnő is kapja ezt a fajta juttatást.
Dr. Dócz.v Mariann: Azt számításba kell venni a védőnőnél, hogy télen-nyáron,
esőben-szélben, neki ki kell mennie a faluba, és ezért munkaruháraisjogosult.
Ennek kihordási ideje is van, és az esőköpenytől elkezdve a gumicsizmáig,
midenre jogosult lenne.

Lipp Józsefné: Ha ez így van, akkor náluk az ővőnők és a dajkák is jogosultak
erre, mert nekik is ki kell menni az ővődásokkal mindenfele időjárásban.

Farkas István: Ilyen alapon taIáI azóvódás gyermekeknek is ke|lene
gumi c si zmát, e s őköp enyt venn ie az önkormány zatnak'

Lipp Józsefné: Akkor

a védőnő se

részesüljönruházati költségtérítésbe.

Rieger Tibor polgármester: Javasolja, szayazzon a Testület arról, hogy a védőnő
kapj a-e a ruházati költségtérítést?

A Képviselőtesti.ilet 9 igen 1 nem szavazaÍtaljavasolja, hogy kapja avédőnő
ruházati kö

lt

sé

a

gtérítést.

Rieger Tibor polgármester: Összegezve elmondja, hogy a Testület áItaI
.t-*oottat< á t<ti]tségvetésbe bekerültek, így javasolja annak elfogadását'

A Képviselőtestület egyhangúlag _

10 igen szavazatal, - ellenszavazatnélkül az

alábbi rendeletet hozta:

2/2007. (11.15.t OkKt rendelet

Úrkút Község Önkormány zat 2007 . évi költségvetése.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
2. napirend: Körzeti megbízott 2006. évi tevékenységérőltá$ékoztatő.

Előadó: obermayer ottó körzeti megbízolt
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv
mellékletétis képezi.)

Kérdés,hozzászőÍás:
Lóránd György: Köszönti Képviselőtestületet, és elnézéstkér, mert akörzeti
elvezérryelték, így ő nem tud a testületi ülésen résil
^"gbírrt^t"árátlanul
venni.
Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy az előterjesztésükben azvan' hogy
Úrkúton u bii''ö"é.i esetek szátmanem jelentős, a táb\ánatukbólpedig az derülki
hogy a 2006-os évben az2O05-ós évhez viszonyítottan emelkedett a bűnözés.
Ez azértvan, mert közigazgatásilag ide tartozik Zsőfiapusrta i s, valamint a
Mangán kft is, és ffilegizekena helyeken fordultak elő betörések' lopások.

1

A

garéudaság azújra megnyílt ,,be1fegor'', éS főleg az abban tartandő discok
miatt van.
Alapjában véve elmondható, hogy a településen a közbi*onság jó. A
megelőzésselkapcsolatban nagyon jó lenne' ha Urkúton is működne a
Polgárőrség. Erre javasolja a Testületnek figyeljenek oda, és egy megfelelő

vezetővelbiztos hogy működni tud.

Ajkán

kis óvodásokkal
a gyalogost közlekedést gyakorolta. Az úrkútiakkalis megoldhatő ez?

Lipp Józsefné: olvasta

a Naplóban, hogy a Rendőrség

a

Lóránd György: Igen, megoldható. Elmondj a azt is, hogy az qkai gyereknapra a
környező óvódásokat, iskolásokat is meghívták, de minden egyes településre
nem tudnak kimenni.
Rieger Tibor polgármester: Ugyan nem a 2006-os évben történ, hanem most a
napjainkban, hogy több személygépkocsit ismeretlen tettesek összekarcoltak.
Van-e már valamiféle informác\ő ezzel kapcsolatban?

Lóránd György alezredes: Azigyről annyit tud, hogy a nyomozás jelenleg is
folyik.

A Képviselőtestület egyhangúlag
az eIőterjesztést elfo gadta.

-

10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül

-

3. napirend: Vegyes ügyek.
a.) Rieger Tibor polgármester kérelme ügyvezetői tisztség

betöltése \ránt.
Előadó

:

Pichler Józsefné alpolgármester

(Írásos kérelmet, nyilatkozatot aképviselők előre megkapták, melyek a
jegyzókönyv mellékletét is képezik.)

Pichler Józsefné alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Rieger
Tibor polgármester írásos nyilatkozatábanbozzájárult a nyílt testületi ülés
megtartásáIloz, és egyben nyilatkozott arról is, hogy a döntéshozatali eljárásban
nem kíván részt venni.
A polgármester által hivatkozott önkormányzatitörvény lehetőséget ad arca,
hogy a Rieger és Társa Kft-ben igyvezetői tisaségéttagsági jogviszonya
a|apj án fenntarthas s a.

Kérdés^hozzászőIás;

Farkas István: A főállású polgármesterség mellett egy vá|Ialkozás irányítására,
szewezésére métr idő sem marad. A maga részérőIhozzájátrul a kérés
teljesítéséhez.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az aIábbi határ ozatot

ho

zta:

8l

2007 .

(Il.l4.\ ol<Kt határ ozat

Önkormány zat Képvis e őte stül ete az
önkormányzatok<rőI szőIő 1990 évi LXV. Törvény 33lA.
$. (2) bekezdés b) pont bb) alpontj a alapjénhozzájáruIását
adja ahhoz,hogy Rieger Tibor foállású polgármester a
Rieger és Társa KFt-ben tagsági jogviszonya alapján,
díjazás és munkavégzésreirányuló jogviszony néIhJI,az
ügyvezető i tiszts é get c é gj e g y zésre hasznáIj a.

Úrkút Kö

z s ég

1

alpolgármester
Határidő: azownl
Felelős

:

f.) Köztisztviselők 2007 . évi telj esítménykövetelményei.
_ Rostási Mária jegyzó teljesítmény értékelése.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kér dés, hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtesti'ilet egyhangúlag -

10 igen szavazattal, _ ellenszavazat nélkül

_

az alábbí határ ozatot hozta:

9/2007 .

(II.l4.\ o|<Kt határozat

Úrkút Közs é g Önkormán y zat Képvi s előte sttilete a
köáisztviselők egyéni munkatelj esítményénekértékelési
rendszerének működtetése érdekében,az egy éni
telj e sítménykövetelmények me gál lap ítása al apj ául 20 07 . év r e
kiemelt célokkénta következőket áIIapít1a meg:
I.) az önkormányzat 2007 . évi költségvetésének végrehajtása
során a gazdáIkodás szabályszeníségénekbiztosítása, a
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célszerűségi,hatékonysági és takarékossági szempontok
alapján,
2.) sajátműködési bevételek és az adóbevételek növelésére,
azadőhéÍralékok,egyéb kintlévőségekbebqtásétra
hatékony intézkedések,
3 ) önkorm ány zatok számár a ki írt p ály ázati ehető s é gek
fokozott kihasznáIása a fejlesztési célok érdekében,
4.) gyors, hatékony, szakszeru. udvarias ügyintézés.
5.) folyamatos önképzés, a munkáltatő áItaI elrendelt
továbbképzéseken v aIő r ésnt étel, a megszerzett ismeretek
hasznosítása a mindennapi munka során,
6 ) a fe ad at ellátásáho z kap c s o ó dó j o g s zab áIy ok i sm erete
és megfelelő alkalmazása,
7 .) az időközi polgármester választás, valamint a területi és
országos kisebbségi önkorm ány zati v áIasrtások törvényes
végrehajtása.
1

.

.

.

1

1

Jelen hatétrozatban megfogalmazott kiemelt célok alapján a
Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy évente
március 3l-ig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni
teljesítménykövetelményekmeghatározásárőI.
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselőtesti'ilet által
meghatározott kiemelt célok alapján évenként március 31.-ig
a hivatalb an dol goz ő közúsrtvi s el ők e gyéni telj e sítményeit
határozza meg.
Felelős : polgármester, j egyző
Határidő: 2007. március 31.

_

Rostási Mária jegyző teljesítmény értékelése.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester: szóbeli l<legészítéskéntelmondja, hogy az eIőző
napirendi pont alapj án a jegyzővel szemben a polgármester határozza meg a
teljesítménykövetelményeket, így teljesítményértékelést
is neki kell eLvégezni a
tárgyév december 31._ik napjáig. Ert ő elvégerte, az értékeléshezarégi
képviselők véleményétis kikérte. (A teljesítményértékelés
a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
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Kérdés^hozzászőIás:
és elmondj a,Ítogy az
Pichler Józsefné: E gyeÉrt a teljesítményértékeléssel,
elmúlt évben, aváIasztási ciklus vége felé a Testiilet elfogadta a javaslatát, hogy
Rostási Mária jegyzót cimzetes ftíjegyzői kitüntetésre javasolja, erről testületi
hatérozatis született. Nem tudja mi van ezzel kapcsolatban, de a javaslatot, az
eddigi közigazgatási munkét1a alapjánmost is fenn tartja.

Rieger Tibor polgármester: Eú. eddignem tudta, de javasolja, hogy az eredeti
képviselőtestületi határozatot a mostani Testület is erősítse meg.

Lipp Józsefné: Utána kell nézn\, hogy mikor kell felterjeszteni

A Képviselőtesttilet egyhangűIag_

a

javaslatot.

10 igen szavazattal, - ellenszavazatnéLkíjlaz

alábbi hatát ozatot hozta:
l0 t 2007 . (II.l4

Úrkút Kö

)

ol<Kt határ ozzt

g Önkorm ány zati .Képvi s e őte stü ete
me gerő s í ti 4 I l 20 0 6. (VIII. 7. ) okrt számu határ ozatát,
mely a\apján Úrkút Község Önkormányzat Jegyzőjét
Ro stás i Máriátt" címzete s fój e gy zői kitünteté s r e az eddi g
v é gzett ere dménye s munkáj a alapj án j avas o lj a.
zs

é

1

1

Rostási Mária jegyzői feladatait I99I. október 1 napjától
folyamatosan látj a el, minősítése,,kiválóan alkalmas''.
A Képvi s el őtestül et a kittinteté s i j avas lathoz kap c sol ódó
e gyéb fe adatok e|v égzésérefelhatalmazza a p olgárme stert.
1

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
g')

wKT KKT helyiségbérleti meghosszabbítása iránti

kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
Rieger Tibor polgármester: Tájékortafta a Képviselőtestületet, hogy Wágner
Ödon a WKT KKT nevében kérte, hogy a Csokonai u. 1 . sz. alatti épületben a
volt videotéka helyén évek óta működő cége irodájaként továbbra is bérelhesse.
Javasolja részérea helyiséget kiadni 2007 . marcius 1. napjátől, havi bruttó
14.700 - Ft.
Kér dés, hozzászőIás: Nem hangzott

eL

1l

A Képviselőtestület egyhangúlag _

10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül

az alábbi határ o zatot hozta:
11 12007 . (Il.1'4.\ o|<Kt

-

határozat

A Képviselőtestiilet a WKT KKt úkút_ képviselő:

Wágner Ödon úgyvezető - részérebérbe adja az
önkormány zat tuIaj donáb an Iévő 428 hr sz-u Úrkút, C s okonai
u. 1. sz. alatti épületben a volt videotékát iroda helyiség
céIjára2007. március l. napjatől 3 év időtartamra. A havi
bérleti díj bruttó 14.700.- Ft., mely évenbe azinflác\ónak
megfelelően változik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
h.) Új Atlantisz Többcélú KistérségiTársulás szétváIásánól

állásfoglalás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv
mellékletétis képezi.)

Rieger Tibor polgármester: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy a
Társulásból kiválni akaró Devecser és kömyéke településeit amagarészéről
nem támogatná, mivel akkor olyan nagy projekteknek, mint pl. a
szewtyvízcsatomázás, vizbázis kiépítése'nem lenne létjogosultsága, illetve az
eu-s páIyázatokon nem lehetne rés*. venni.

Kérdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: Nálunk ezfő szempont, mivel csatomázás előtt állunk. A
polgármester javas|atáttámogatja, ne váljon szét a Társulás.

A Képviselőtestület egyhangúlag az al'ábbi

hatén ozatot

hozta:

10 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkül_

I2

t2t2007. (II.l4.\

Ónk

hatá rozat

z

Úrkút Község onkormány zatának Képviselőtestülete

tudomásul veszi, hogy Devecser Város Ótkormányzata
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. $ (1)
bekezdése alapján új kistérséglétrejöttét
kezdeményezte Devecser, Adorjártháza, Apácatorna,
Bakonypölöske, Borszörcsök, Csögle' Dabrony, Doba,
Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta,
Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, KisszőIős, Kolontár,

Nagyalásony, Nagypirit, Nyirád, Noszlop, oroszi,
Pusztamiske,

Somlójenő,

Somlószőlős,

Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár és Vid
települések (30 település) illetékességiterületére

kiterjedően; mely kezdeményezéssel 25 Önkorm ányzat
Képviselőtestülete egyetértett, 2 Önkormányzat
Képviselő-testülete még nem hoúa meg a döntését.
A Képviselő-testület feIhatalmazza a Polgármestert,
hogy az Ú: Atlantisz Többcélú KistérségiTársulás
ülésénne támogassa a kezdeményezést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert'
hogy a határozat kivonatát Devecser Város
Önkormány zata J e gy zőj ének
küldje meg.

F'elelős: polgármester
Határidő: azonnal

e.)

Ázsia diszkont értékesítésiügye.
Előadó: Riegr Tibor polgármester

E napirendi pont tárgyalását a polgármester zártilés keretében javasolta
megtárgyalni, melyet a képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazattal, e l lenszav azat néIkil el fo gadott.
A zárt ülésről külön j egyzőkönyv készült.

f.) Közösségi színténepáIyétzat.
Előadó: polgármester

13

fueger Tibor polgármester: A helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szőLő 4 l 20OO . (II. 20) NKÖM
rendelet alapjána közösségi színterekre többek között berendezésítárgyaka,
műszaki, technikai eszközökre lehet páIyázni.Már aköltségvetés készítésekor
számításba lett véve a számítőgép vásárlásnáI, a saját erővel a páLyázati pénzel
együtt két számítógépet lehetne vásárolni.Ehhez azkell, hogy az önkormányzat
meghatározza,hol Van a közösség színtér.Mint tudja mindenki ) ez a
tornacsarnok.
Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestiilet egyhangúlug _

10 igen szavazaÍtal, - ellen szavazatnélkül

az alábbi ltatár ozatot hozta:
13 l 2007 .

-

(II.14.\ o|<Kt határ ozat

út it Község

Önkormány zati Képvis előtestülete a
tulajdonábarr lévő tornacsarnokot (8409 Úrkút, Rákóczi u.
a1.) jelöli ki közösségi színtérré,figyelembe véve az
önkormány zat HeIy i közműve ő dé srő 1 szőIő 9 l 20 0 .
(VI.29.) rendelet 4. $. (1) bekezdését'
1

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tátgy nem volt a polgármester azulést20.30 órakor berekesztette.

a_1-

Rieger Tibor
Polgármester

Kmft.
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Rostási Mária
jegyző

