rlzsrer Öxron**íNyzer xÉpwsrtcirrsrÜrBrs
anxur, nÁrcczr
szÁu: 29-12naa2.

(L 4s.

TEL: 88nj04a3.

lgeyzcÍrÖxvv
rÉszunr: Úrkut

Község Önkormanyzati Képviselőtestii{etének 20a2.
október 7.-én Íhétffin/du. 17.00 órai kezdettel megÍartott
rendkívüli üléséről.

ilELEN YANNÁK: Pfatr

Zsolt polgármester,

Dr. Doczy Mariann
knri Zoltr*n
Klein Znltánné
KocsÓ Jiánosné
Lisztes Győzö
Mádlné Sas Anikó
Yassné Balazs Gyorgyi képviselök.

Rieger Tibor képviseIő.
Rostasi lWaria jegyzö,

,K:

,iags arzrz: lKazsé&á,n- tanácskozó

PfaffZsolt pols{rmester: Ktisztinttitte

terem-

a rnegielenteket és megallapította' bary

iilés hatrározatképes, mert a Testtilet 10 tagiából

Ezt követöen
elfogadott.

fiö

jelen van.

ismertette az iilés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangulag

az

\
1

Nepnnxu: 1 .l Sravazatszrámlríló Bizottság

kiegészítése-

Előadó: legyző
2.1 Yegyes

tiryek.

a.l Caúű<y I*árolyné iskola igazgatő kérelme'
ElöadÓ:

polgiármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
L. napirend: Szavazatszamliili Bizottsríg kiegészítése-

ElóadÓ: jegyző

RostasiMária jegyzö szÓbeli előterjesáésében tÍ$ékoztzttaaképviselőtesttiletet,
hosy a 2 szavazÓÉor.ből 3 tag ktilonboző elfoglattságuk miatt e tisztségtilaöl
temondott , ez#.helyettíik'mást kcll válasáani. Javasolja az l. Szamú szavazókobe
tagnak Trobert EmilÚrkrit, Petőfi 11. Sz. alatti lakost, pittagpak Fuith Csabáné
Úitor Rizsau. 9. Sz. alatti lakÓst, aZ. Sz. szavazókÓrbe tagrak Stasszer Endre
Urkút, orgona u. 5. Sz. atatti lakost megvalasztarri.
Kérdés.hozaíszólrís: Nem hangzott el-

A Képviselötestti(et egyhanglilag - 8 ;zavazattal, - ellenszavazat nélkÍil- az alábbi
határazatot hozta:
43/20Ü2. lX.7/

okKt

sa határozat

Úrkut KÖzség onkormrányzati Képviselötesttilete az
Szavazats 7ámlá1ő Bizottságába
1 . Sz. szavazókÓr
tapak Tribert EmiI Úrkut' Petőfi u. l 1- Sz. alatti
lakos, pÓttasnak: Fuith Csabané Urlnrt, RÓzsa u- 9'
Sz. alatti lakost

2

'a2.Sz.sr-avazőkorSzavazatszámlalóBizottságába
tagrak Strasszer Endre Úrkut, orgona u. 9. Sz. alatti
lakost megválastrja.
Felelős: jesyző
Határidö: azonnal

2. nanirend: Veryes tiryek.

a.l Cnráil<y Karolyné iskola ígazgatő kérelrne'
Pfaff Zsolt polgárrnester t ájékoztatja a TestÍi{etet, hory C^ráw Karolyné igazgatő
pedagÓgus
írásban kereste *.g ot é' ké.i, hogy az Íúl'amaltal megfinanszlrozott
bérfejlesztéssel.gytitt, az onkonrrÍnyzatköltségvetésében egész éwe megtervezett
bért
munkaltatoi dontJstol fiiggö, valamint a kotelezó órasámemelésből adható
résztikre állapítsa meg a Testtilet.
Kérdés.hozzászÓlás:
az
Vassné Balazs Györglvi: A kötelező óraszámemeléssel kapcsolatos bér megsztint,
feltil csak munkaltatói döntéstőt fiiggö bér johet szőba.
b"k..ilt

-

"t"pbé.b.'

Klein Zoltanné: Ha

**

a költségvetés lehetővé teszi, úry javasolja mindkettő

megadiísát.

A Képüselótesttilet eryhangulag

_

8 szavazatta!, e\lenszavazatnélktil - az aLábbi

batánozatot hoáa:
4412002. lX.1 -l Öl<Kt- sz-

határozat

A KépviselőtesttiLle t Cz]ráky Karolyné iskolaigazgatÓ
kérelrnénekhelyt ad _ és az iskola 2002' Éi
koltségvetésébenszereplő haü 38'000'- Ft
őraszálmemelésből, valamint a haü 30'700_ Ft
munkaltatói dontés alapjan adhatÓ összeg 2002'
Szeptember
fordítható.

1

._től differenciáltan béremelésre

3

oolgánnester
*l:J:''
}latÍE;rdő: azonnal

NAPIREh{D UTÁN:
PfaffZsolt polgánrrester: Szóbeli tájékoztatást ad, hogy a Testtilet az elrnult 4

éyb.o milyen eredményelrÍ<el ffiíba ciklust:
Úrkut telepti{ésen _ megvalósdt á telefonháIőratb,lépitése, megindulhatott a
gálzszotgáltatás,
megujult a Mester, a Pipacs, az Arok, a Fenyves, és azErdész utca,
r ekésztilt azívővuhélőzatrekontstrrrkciója és bővítése a Temető utcában,
korszerű és gazdaságos gáűútésvalósult megaz onkományzat nevelési,
oktatasi,egészségiiryi és igazgatasi intéznényeiben, amelyeke sárrítógépekÍ<elés
új butorzattal is fel lettek szerelve'
r új, esáétikus buszvarók késztiltek,
a hiízíorvosirendelő új tetőt és előtetőt kapott,
r a polgánneteri hivatal kívtil és beltil megujult,
I a csapadékvízelvezető árokery része burkolatot kapott,
r a kozvilágítasi bálózatteljes egészébenkorszerii és gazdaságos lámpríkra lett
kicserélve'
telkek lettek kialakítva.
családí házaképítésecé|jÍraépítési

l

l

l

l

Az elérteredményekbiztos

nem elégítettékki maradéktalanul a teleptilés
állampolgaraínak vérakozásaít, de az önkormányzat rendelkezéséreá11ó forrásolg az
onkormanyzati gazdélkodás korlátj aí ennytt tettek lehetővé. .
fetvett hitel torlesztése
A korábbi onkormanyzati ciklusból - a tornacsanrok építésére
miatt - naryon nehéz gazdaság1teher maradt erre a TestÍilete, de ertgondos
gazdákodással sikertilt lektizdenitilq ma az önkormiárryzat pénztigyi helyzete stabil.
Minden remény megvan ara, hogy a kovetkező ciklusb an eZ a meg$ezdett fejlődés
folytatódjon.

Több tárw nem volt, a polgiírmester azülést 18.oo órakor berekesáette.

qWM
pbl$ánnester

Qo.ü.*'\^JRostasi Mrária
jegyző

