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Jelen vannak: Pfaff Zsoht polgármester,
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Mádlné Sas AnikÓ,
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Rostási l|dlÍna jegyzo
Horvátb János Úrkut SK ElnÓke,
Farkas József Úrkut Sk szakosztÍlyvezető

Az ülés helye: Kilzsé$tiua _ tanácskozi terem'
az
PfaffZsolt polgármester: KoszöntÖtte a megjelenteket. Megallapította,hogy
jelen van'
,ilé' h"tá'*atképes, mert a Testtilet 10 tagiábÓl6 fő
sor, mert azta
Tájékoztatja a Testti{etet, hogy a rendkívÍili iilésre azértkertiüt
kepvis_elő kérte'
Szervezeti és Műkod é!i Szabiiyzat 19. $. /1/ bek'_e alapjén2
eryhangulag el_
Ezt kÓvetően ismertette az tilés napirendjét, melyet a képüselők
fogadtak.
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1.i Úrkut Sportkor helyzetének végleges rendezése.

ElőadÓ: Mádlné Sas AnikÓ
2

.

l Kazérőekii

bej entés.

PfaffZsolt polgi{rmester: Roviden ismerteti az előnnérnyeket. A
Közneghallgatason tolmácsolta a sportkÓr anyagr tánogatásanak elutasítasával
kapcsolatos testtileti véleményt. A közneghallgatáson vita alakult ki a téma
kortil, mely a falutévénkereszttiLl lement' és megosztotta a község lakosságát.
Két képviselőt a kororeghatlgatást kÓvetően, ahét végénmegfenyegették.
A sportkör vezetősége felé közölte, az ilyen magatartással nem érthet eryet,
demokráciában eZ nem megengedett'
Neki is az volt a véleménye, hogy a sportkornek a támogatast meg kell adni.
Figyelmertetteis aszavazás előtt és utan is a képviselőket, hogy ennek
kÖvetkezrnényei lesznek.
Errnek ellenére a fenyegetéssel nem ért eryet'

Mádlné Sas Anikó: Személyesen nem fenyegették meg, telefonon kapott tÓbb
fenyegetést ő és családja is amiért ki merte fejteni véleményéta sportkori
támo gatÍtsról a kozrre ghallgatas on.

Higgadtan, nyugodt kÓrtilnények kozött kell megbeszélni a sportkör
vezetőségével eryiitt ezt atémát.
Elmondja, hogy a testiilet dontését védte, nem ő egyedtil szavazott a sportkori
támogatÍts megadits ellen. Ez a dolog ki volt élente, agressziwé vátlt az egész.
A testiileti dÓntést a polgármestenrek kellett volna képviselnie, mivel ő képviseli
az onkormány zat képviselőtestiiletét. .
Kérj az SK jelenlévő képüselöit, hogy tolmácsolják a sporlszetetó,,,Sportszerü''en viselkedő kozönségtik felé kéréséta megfelelő, fenyegetéstől mentes

üselkedésre.
Horváth Janos SK Elnöke: Eztafajtamagatartást minden sportszerető' értelmes
ember elitéli, iw ő is. Az ilyen fajta fenyegetéssel nem lehet eryetérteni.
Tény, hogy a sportkör anyagl gondokkal ktizd. Meg kellett volna szavami a kért
l5o ezer forintos tiímogatást.
Vassné Balrizs Györgyi: Nem a 150 ezer forintos tiímogatásról van szó.
Komolyan el kell gondolkoclni azon is, mennyi támogatást kap a sport. Kezdeülek
csak a tornacsarnokot említi. Hitelfelvételleltortént, amely komoly kamatfizetést
is von maga utián. Az1999-es koltségvetésiévben az otlkormÍnyzatnakez7
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millió forintos kiadása volt.Ez is sportcélokat szolgiál. Ezenkíviil, csak az Urkut
SK 8oo.ooo.- Ft-os támogatást kapott.

PfasZsolt poleármester: A képviselőknek

a

viilasáók érdekeit kell képviselni.

Mar testiileti ti]ésen is elmondta' hogy a képüselőtestiiletrrek e dontésével
szembe kell néznie, kovetkeanényeilesznek. El kell dÓnteni, hogy a foci kell

Az önkorményzatmagéra meri-e va]lalni

e.

a megsziinését.

Lisáes GyőzŐ: Nem ta]álkozott kirívÓ negativ véleményekkel az önkormányzat
sportkori tíma gatátsával kapc solatban.
Farkas József SK szakosáalyvezetője: A banyai dolgozóknakaz a véleménye,
hogy nemaZ ő érdekeit képviseli Lisztes Gyozo.
Rostási Mária jegyző: Van ery érvényestesttileti dö*és, melyet végre kell
hajtani. Nem volt érdemes kiélezri a helyzetet a sporttalkapcsolatos döntés
miatt. A sportrajongÓk egy része természetesen sérelmezi e testtileti döntést, de a
választópolgarok nagy részétigazáIbőlnem érdekeli a sport .
Véleménye,hogy a képüselőknek nemcsak a sporttal kapcsolatos pénztigyi
timogatásoknal kell a valasztÓpolgarok érdekeit képviselni, banem az
Ónkormányzati dontések nagy részénélis.
A képüselőt pedig szavazatamiatt báttrany nem érheti' AZ ilyen fajta névtelen
zakJatásak fenyegeté sek nem,,sportszer{iek'', elutasitandÓk.

PfaffZsolt polgármester: A falutévécsütÓrtöki

adásanak felvétele elotte való nap
történik. Javasolja a sportkÓr elnokének, hogy a falu lakossága előtthatirolja el
magát a sportkor eze|<tíől a telefonos fenyegetésektől.

Horváth Janos SK Elnöke: Egyetért a javaslattal, a sportkor nevóben el fogja
hatiárolai magát az ngfiől.
Ettől fiiggetlerriil a sportkörnek aÍlyag|tétmagatásra van szÍiksége,mert
kifizetetlen szár.tlliivannak, mtikodése ellehetetlentil, meg fog sztinni, és abbÓl
még nagyobb gondjalesz az önkormányzaank.

Klein Zoltanné: Nem érti, miért az onkormányzaffiaklesz gondja ebből. Az

önkormiányzat 8oo.ooo.- Ft-os támogatátst adott. Tudomiísa szerint tobb
támogatoja is van a sportkÖrnek. Miért nem kérnek azoktÓl. Ha a többi támogatő
nemet mond, azt tudomásul veszi a sportkÓr.Ha az Ónkormiinyzat mond *emet,
azt frrjért nem veszi fudomásul.
Vassné Balazs GÓrgyi: Nincs az önkormányzatitÖrvényben a sport, mint
kötelezően ellátandÓ Ónkormányzati feladat. Azt &n,bogy a sport egyre jobban

a

J

előtérbe kertil az iskola az ővődaés egyéb kötelezően ellátandÓ önkormányzati
feladat előx'

Horváth János SK ElnÓke: Rossz döntésnek tartjaváltozatlani a
képüselőtesttilet hatfuozatát A sportkörnek stirgető sztiksége van
fennmara dásához 1 50 ezer forintra.

Mádlné Sas Anikó: Célja az volt'hory megszavaztatjaképviselőtarsaival amai
testtileti tilésen a l5o ezer forintos támogatást, de utanagondoka a dolognak
nem lenne helyes.

Rostási Miária jegyző: Mivel az jdei évben több testtileti riLlés nem lesz, javasolja
a 2ooo. éü koltségvetés terhére az elsa adandó alkalommal a15O ezer
forintos tÍtmo gatást megadni.
Vassné Baliázs Gvörgr'ii: A javaslaffal eryet fud érteni.

PfaffZsolt polgiírmester: }Jaa Sportkor igy eltudja fogadni az onkormányzat
javaslatátt' akkor ő is egtrretért.
Horváth Janos SK Elnoke: Elfogadja.

PfaffZsolt polgármester: Megkoszöni a SK jelenlévő tagiainak

a megjelenést.

2' napirend: Kozérdekii bejelentés.

Mádlné Sas Anikó: Levonva a tanulságokat eddigi képüselői munkájával
kapcsolatban, neki többet ér a családja nyugalma, mint a képüselői mandátuma,
ezért a lemondiíst fontolgatja'

PfaffZsolt polgiárrrrester: Véleménye szerint ezmégnem ok arra' hogy a
mandátumról lemondjon, kéri a Mádlné Sas AnikÓt, gondolja végrg e dolgot, és
aá követően jelentse be irásbafl,yagy szóban, ha valóban le akar mondani
mandátumarÓl.

Mádlné Sas AnikÓ: Meggondolja dolgot és irásban bejelenti majd.
Vassné Ba]azs Györgyl. Neki alapvetően a közrneghallgatason elhangzott
polgármesteri megnyilvanrrlással van gondj a.
A Szervezeti és MűködésiSzabályzat szeint a Képviselőtesttiletet a polgármester
képviseli. Ez-zel, szemben a közrneghallgatáson a polgánrrester elmondta, hogy a
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sporttal kapcsolatban ő atálrmrogatÍts megadása mellett voksolt, elfogult a sporttal
kapcsolatban, és a további utát a sportkör és a tiímogatrísmegadiísa ellen
szav aző|r a bízta, aminek ez lett a követke zrnény e .

ImriZoltÍn: Véleménye,a képüselő barhogy szavazott"
kell hajtani.

a többségi dontést végre

PfaffZsqlt polgrírmester: Nem azvolt a célja, hogy egymiísnak ugrassza a
képüselőket a sportkörrel, ha ez ugy nézett h.j, elnézéstkér.
Több tÍrgy nem volt, a polgármester az tilést 19.30 Órakor berkesztette.
Kmft.
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