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Önkormanyzati Képviselőtestülete 2002' december 19.-i
du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes iiléséről.
József polgármester

ImriZoltÍn,

Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó'
Pichler Józsefné,
Rieger Tibor képviselők.
:

Kocsó Jánosné' Vassné Balázs Györgyi

képviselő.
Rostási Maria1egyző

az ÜlÉs nnlyn: rÖzsÉcHnzd_TANÁCSKoZÓ TEREM.
Pichler József polgáÍmester: Köszöntotte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
_
llatározatképes, mert a Testület 10 tagjából6 fő jelen van,2 fő Mádlné Sas Anikó és Rieger
Tibor képviselők a 3. napirendi pont előtt érkeztek'
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag elfogadott.

NAPIREND:

1./

Úrkút Község ÖnkormanyzatahliladékgazdáIkodással
rendelet-tewezete.

kapcsolatos

Előadó: polgármester
2

.

Önkormríny zata ip aruzé s i adóval kap
rendelet-tervezete.

l Ú rkift Kö

z sé g

Előadó: polgármester
3./

Vegyes tigyek.
a./

Megyei Tűzoltóság kérelme.

cso

lato s

2
b./ Ífirisagi kórus kérelme.

kérelme.

c./ Iskola Szülői Munkaközösségének

NAPIRENDI PoNToK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a./ Jelentés a lejárt hataridejű testületi hatérozatok végrehajtásríról.

Előadó: polgármester

Pichler József polgármester a\ejárthatáridejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásaról
az a\ábbí szóbeli előterjesztést tette:
58l2O02.|XIL9.l okKt. sz.határozat:Dr.Dóczy
val ó l emondásaró 1 szőIő határ ozatot me gkapta'

Mariann háziorvos képviselői mandátumáról

6212002. 1XI]r9.l ÖkKt' sz.hatérozat: AHősök utca végén191 m hosszban avizvezeték
megépítésércaszerződést a DRV-vel az önkormányzat megkott}tte.

63/2002.lXII.9.l ÖkKt. sz.hatarozat:A sportkör labdarugó szakosztályarészére a200 ezer
forintos támogatás kifizetésre került.
6412002. lXII.9.l okKt. sz.hatfuozat: Az Arany Jiínos Tehetséggondoző Programban való
részvételétaz önkorm ényzat megküldte.
6512002.

lXII'9'l ÖkKt' sz.határozat:A köztisztviselők

részérea jutalom a2002.

évi

költségvetés terhére kifizetésre került.

Kérdés.hozzászo\ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 6 szavazattal,

- ellenszavazat nélkül - a Jelentést

elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.

napirend: Úrkút Kozség Önkormrínyzatahulladékgazdálkodással kapcsolatos
rendele[tewezete.
Előadó: Polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.i

Rostási Maria jegyző: Szóbeli kiegészítésébenelmonüa_ arendelet-tervezet alapján',
minden ingatlantulajdonos köteles igénybe venni az önkormányzat áItal szewezett
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatást, akinek aszolgáltatő aztfelajánlja.A
1612002. llv JO.lEüM. sz. rendelet alapjan a gyűjtőedények elszállításának gyakorisága
heti egy alkalom.

J

Kérdés.hozzászőIás:

Kökönyei

Edit: Jól kidolgozott és érthető a rendelet, elfogadását javasolja.

A Képviselőtestiilet egyhangulag_ 6

szavazatta|, - e||enszavazat nélkül _ az a|ábbi

rendeletet hozta;

1412002. DüI.19./

ÖkKt. sz. rendelet

Úrkút Közsé g Önkormany zata hu|ladékkeze
közszolgáltatása.

l és

i

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.l

2.

napirend: Úrkút Község Önkormanyzatzipartuési adóval kapcsolatos rendelettervezete.

Előadó

:

polgiírmester.

A(épviselők az írásos előterjesaést előre megkaptak./
Rostási Mariajeeyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a Testiilet áItal akorábbi
években meghatározotthatározatlan idejű mentességeket a 2002. évi XLIII. Törvény 158.
_ azBwőpai Unióhoz való csatlakozás miatt _ hatályon kíviil kell helyezni
$-a alapjan
z11z.december 3l.-ével, illetve 2003.januar 1.-től ezek hatfuozott idejriv menességekké
válnak 2007. december 31. napjáig.Ezek a mentességek önkormányzatl:nknál a
háziorvosi, a fogorvosi vállalkozások, valamint a község kÓzigazgatási területén olyan
munkahelyet létesített avá|lalkozó, ahol a ténylegesen foglalkoztatottteljes munkaidős
dol gozók létszámanak le galább 5 0 Yo- a csökkent munkaképességű rokkant.
A javasolt iparűzési adó emeléséről már szó volt. A2002-es évben azadó évi mértéke1.7
oÁ volt, a2003. évre javasolt I.8 %.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 6 szavazattal, - el\enszvazat nélkiil _ az alábbi

rendeletet hozta;

15/2002. /)ilI.19./

ÖkKt. sz. rendelet

Úrkút Kö z sé g Önko rman y zata az iparúzési adóró l szó l ó
többször módosított 13 l I99 5 . IXIL}}.l Ötrt. sz. rendeletének
módosítása.
/A rendelet szó szerinti szövege
épezi.l

3.

napirend: Vegyes ügyek.

/lvládlné Sas Anikó és Rieger Tibor képviselők érkezése.l

a

jegyzőkönyv mellékletét

a./

Megyei Tűzoltóság kérelme'

kéri az önkormányzatot,
Pichler József polgármester: A Veszprém Megyei Ti,ooltő Szövetség
előadják, hogy évi
hogy tevékenységétsegítse, támogassa évi 5ézer forinttal' Kérelmiikben
mozgalomban
6-í'a|kalom-at ri.1ragoT aaáat ki,-előkészítik és adományozzÍkazönkéntes
2-3 rendezvényt tartanak.
résztvevő túzoltók kÍtintetését,hagyományórzés céljából évente
Kérdés.hozzászőIás:

mivelnem nagy
Mádlné Sas Anikó: Javasolja a2O03. évi költségvetésbe való beépítését,
összeg ez az 5000.- Ft.
javaslatával'
A Képviselőtestület egyhangúlag egyetért Mádlné Sas Anikó
b'/ Ifiúsági kórus támogatási kérelme.
_ mely
Pichler József polgármester felolvassa azlf1tságikóru9 kérelmét
javasolja 20 ezet forinttalvaló támogatását.

a

jegyzőkönyv

@s

Kérdés.hozzásző|ás:
az egyet\ett
Edit: Maximálisan egyetért a javaslattal, mert az asszonykórus mellett
falu
a
melyet
ay* -"gf..lyet mozgósítaii lehet. Nagyon szép az-adv-entiműsoruk, a gitárhúr'
szakad
lakossága száméraadnak-évek óta. Költségeik is.'?""Í\ a.kórusnak,
a
20 ezer forintos
utikölts;gük is felmerül, kottákat is kell vásarolniuk. o is.javasolja

Kökönyei

támogatást.

hogv hosszú idő
Lipp Józsefné: Ő is maximálisan egyeÉrtajavaslatta| elmondja mégazti:,
alkalommal Időiek otthonába is elmennek és ott é1ő idős, magányos
ót"' é.""t"
"gy-két
nagy örömet szereznek műsorukkal'
emtereknek

_ az alább\
A Képviselőtestiilet egyhangúla g_ 8 szavazattal, - elletszavazat nélkül
batátozatotItozta:

A Képviselőtestület a2O02. évi költségvetésben, a gazdasági
tanalék terhére azlf1ilságiKórus részére20'000'- Ft
támogatást biztosít.

Hataridő: azonna|
Felelős : polgármest er, jegyzó
c'l Iskolai Szülői Munkaközösség támogatási kérelme'

műsorukhozkér 16'800'Pichler József poleármester: A Sziilői Munkakozösség a karácsonyi

@1eírtakaztís,hogynémettélapóisérkezik,érkezettazűrktfti
is szeretne megvendégelni'
gy..-"f.kh ez' akíta Szülői Munkaközösség

5

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag_

8 szavazattal, ellenszavazat nélkül _ az alábbihatározatot

hozta:

A Képviselőtestület az iskolai Szülői Munkaközösség részére
egyszeri, 16.800.- Ft_os támogatást állapít meg.
Felelős : polgármest
Határidő: azonnal

er,

jegyző

d./ Pichler József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Juhász Péter volt
körzeti megbízott az önkormányzati bérlakást felmondta, a településről elköltözött, így ismét
üres a bérlakás. Az állagmegóvás érdekébenjó lenne, ha valaki la|<ná. A következő körzeti
megbízott úrkútilakos, így lakása biztosított.

Kérdés.hozzászólás:

Kökönyei Edit: Mindenképp meg kellhirdetni, ki kell adni
önkormrínyzati do|gozók körében kellene meghirdetni.

a lakást, első körben az

Pichler József: Egyetért, ha az iskolában, óvódában el kezdenek dolgozni, felvesziaz
intézményvezetőkkel a kapcsolatot.
e./ Rieeert Tibor: Javasolja a felső falu végénegy parkolni és varakozni tilos tiltó tábla
kihelyezését. Javaslatát azzal indokolja, hogy a falu felső részén, az amugy is keskeny
főútvonalon, illetve közvetlenril az mellett parkolnak az autők, ami balesetveszélyt jelent.

Pichler József polgiírmester: Felveszi a kapcsolatot a kozútkezelő kht_val, és a javaslatot
továbbítja.
Több tárgy nem volt, a polgrírmester az ülést 18.30 órakor berekesztette.

Kmft.

dr{r,u,1
Pichler|Józdef
Polgrírmester

Qo

rl

"+ql.\áu. -

Rostási Mária
jegyző

