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JEGYzorÖNYv
Készül* Úrkut Kozség Ónkormanyzati KépüselőtestiiÍetének 2000. április
Ín lpénteken/ 16.00 óraí kezdettelmegtartott rendes tiléséről.

28._

Jelen vannak Pfaff Zsalt polgármester,
Ímri Zottán
Klein Zo|tánné
I{. Kocsó Jánosné
Mádlné Sas Anikó
Vassné BalÍrs Gytirgyi képüselők.

Távolmaradását beielentette: Dr. DóczyMarjanrt" Lisáes Győzo, Rieger Tibor
Tenk Attila képüselők.

Tanácskozísi ioggal részt vesz: Rostási Márta jegyző
Rénes Mrária konywizsgrílÓ

Az ülés helve: Kozségháza - tanácskozÓ terem'
PfaffZsolt polgármester: Koszontöffe a megjelenteket majd tájékoztattaa Tes_
ttiletet, hogy Szíics Péter lemondott képviselőimegbíz-atásiíril' mely lemondást a
helyt Válasáási Bizottsríg felé megktiüdött. A Va]asáási Bizottság értesítése
alapján a meghatarozott sorrendben utána következő Kanyar Henrik, Rieger
Emilné és Somoryi knrénénem vallaltak a képviselői megbizatást' Ifi. Kocsó
Janosné részérea Viílasáasi Bizottsag aMegblz;Ó levelet átadta,nekjazesktiit
kell letennie, hogy teljes jogu tagtra legyen a Képviselőtesttilebrek.
Ifi. Kocsó Jiinosné: Esktitétel.

PfaffZsolt polgiírmester: Megailapította, hogy az ülés hatÍnozatképes, mert a

Testtilet l0 tagjából 6 fö jelen van.
Ezt kovetően ismertette azülés napirendjét, melyet a képüselők egyhangulag
elfogadtak.

L
NAPIREND:
1./

Úrkut Község onkormanyzat l999-Évi tomegvetésének módosítasa rendelet-tewezet -.
Előadó: Polgiírmester

2

.

l Urkűt Község Ónkormanyzata

1999 .

Évinomegveté senek

vé grehaj

-

tasaról - rendelet-tervezet -.
- Könywizsgálói jelentés.

Előadó: Polgármester

3.lKőzterÚlet hasznalatárol, fenntartásárőI szőlő ? lI998. lvüLz4.l es az
Álatok tartásarÓl szóló 5ll998. lvl.8.lÖ*rt. sz. rendeletek mÓdosításaról.
Előadó: Jegyzo

4.lYegyes ügyek.
a'l Mester utca aszfaltozása
b./ Idősek otthonába történő beutalás
c. l Bizattsági tagok viílasz'tása
d./ Közrnunka progrÍlm

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

:

a./ Jelentés a lejárt hatráridejii testtirleti hatÍrozatok végrehajtásarÓl.

Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgiínnester szóbeli előúerjesztéseben az úébbijelentéstaóta, a
lejarthatándeJatestÍirletihatározatokvégrehajtásaról:
1_212000. /II.15./

ÖkKt. sz. hatarozatoknak megfelelően lett a 2000. Évi

költségvetés elkészítve.

4/?aaa. N.l5 ./ okx't. sz. határozat: Pfaff Zsolt polgánrrester
illetményemelkedésea hataro zatban fo glaltak alapj an megtörtént.
5/200a-

/il]5./

ot<Kt. sz. batározat

A Hauser Lajos Átakános Iskola

COMEINUS 2000 minöségfejlesztési progrÍlm I.

áiltal a

lrlrtézirÉnyimodelljének

Lslrtpályánathoz sztikseges nyilatkozatotaz önkormányzatnevezett
kiépítésére
részéremegktildte.
612000. lWI.9.l Öl&t. sz. batÍrozat: WaLczAndrea és Novák Anta] tlrkuti lakÓsok
az 517116 hrsz_u ingatlan adás-vételi szerződés aláírása elottkérték,hogy a
jelzettingatlan csak Noviák AntalÚrkút, Honvéd u.2l. sz. a1atttlakos részére
keriiüjon elidegenítésre, és ennek megfelelően kertirljon midosítáSra e hatÍrazat.

Kérdés.bozzászólás:
Vassné Balazs Györryi: A kérelem teljesítésétjavasolja.

A Képvrselőtesttilet eryhangul ag- 6 szavazattaú,- ellens zavazatnélktil - az aiábbi
batárazatotbozta:
2a/2000. /IV.28./

okKt

sz hatórozat

Úrkut Kozség Önkormanyzat Képviselőtesttilete a
6/20aa. ml.g./ Ö*rt" sz. hatéraz-atát - kérelemnek
megfelelően - módosítja és az 517116 hrsz-u ingatlant
Noviák Anta] Úrkút, Honvéd u. 2l. Sz. alatti lakos
részéreelidegeníti.
Felelős : polgiírmester
Határidő: azonnal
?12000. llf,I.9.l okKt. sz.határazat: A39oll1 hrsz-u ingatlanról szóló adás-vételi
szerződés megkotése a Mangán Kft és az önkormányzat kozött folyamatban van.

8-9?aa0. ilII.9.l okKt. sz.hxérozat:Busznyiák Csaba és neje Úrkút, Béke u.
15., Csajági Timea és Yitfunann Balazs Úrkut' Rakóczi l.37. sz.alaxilakosok
részétea kamat és költsegmentes tiámogatasról szoló szerződés megkotést nyert,
a tétmo gatás uta]ása folyamatban van.

I2Da00. /ilI.23.l Öl<Kt sz.hatírozat: A Hauser Lajos Altalanos Iskola részérea
Szervezeti és MiikodesiSzabelyzank elfogadasarólszÓló hatérozat kivonatát
megktildte Polgármesteri Hivatal.
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13 Da00 . :III.23

@sfi'leti

.l

ÖkJ<t.

sz. határozat: ADeltagÍnKft mint géuszolgÍiltatő
tntÍrozatota Magyar Energia Hivatal részére

megktildttik.

a tisáeletdíja
LSDaXa. MI.23.l oi&t. sz.batározat:fueger Tibor alpolgármester
*.gattupitásaról szóló határozat-kivonatot megkapta.

Sarrdorné részéreaz önkormányzati
bé'b*dá'aról szilÓ bérleti szerződésmeg lett kowe'

17/2000.

.g"t'''

l[I.23.l Öl.fit. sz.hatÍrozat:Roboz

- volt
L8l2aaa. ilU'.23./ ÖkKt. sz.határozat:Roboz Sandorné ahozzájárvlást
adással fodrásztizlet he1yett zoldség es ffiotcs bolt |étehozása albérletbe

megkapta.

kábeltévérendszer
19/2000. rlII23 .l Ök-Kt. sz. határozat: A Satel Kft azurkuti
f"k"-t"- tulajdonba adásarÓl szó| kivonatot megkapta.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

szóló
A Képviselőtestíilet alejáfihataridejii testti]eti hatÍnozatakvégrehajtasaról
Jelentést egÉangulag fudomásul vette'

xapm'gNo rÁRcyerÁse:
1

módosítasa
napirend: Úrkut Község onkonrranyzat1999. Évitotsegvetésének
rendelettervezet - .
Előadó: Ffaff Zsolt polgármester

/Irásos előterjesztést a képüselők előre megkaptak./
Kérdés"hozzászólás:

Vassné Ba]azs Györ€yi:

A költségvetés módosíta{ elfogadásra javasolja' mivel
melyeket a Testti{et korábban hozott,

-ir'a*or.ut u a,iote*t ettarIalnazza"
illetve az áilami tÁmogatátsok mÓdosítasaról szól.
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A Képüselőtesttilet eryhangul ag - 6

sz-avazattal, - e||enszavazat nélkiil - az alábbi

rendeletet hozta:

2/2000. /IY.28./

ÖkKt

sz. rendelet

Úrkut Kozség Ónkormanyzata 1999. Éví
koltsé gvetésénekmódosítasaról.

/Arendeletszó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletetképezi./
2. napirend: Úrkut KÓzség Ónkormanyz at 1999- Évitorcegvetésénekvégrehaj_
tasáról - rendelet-tervezet -.
Konywizs grílói j elentés.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
/kásos előte{esáést a képviselők előre megkaptrák./
Rénes Mária könvwizs$íló: Sámara is megnyugtatásként szolgiíl, hogy az rrrktrti
zálrszÍmadás óta nem romlott, az
onkonrrarryzat pénzügyl helyzste az t998
önkorrniányzat gazdiílkodasa jó- Kéri a Képüselőtestiiletet, hogy a jelenlegi

éi

gazdálkodási stíluson ne váltoúasson.
Óromét fejeaki, hory a mostaní pénztigJri ijrgy:rrltéző munkája sorián javult a
pénziigy|munka- A korabbi években ez sajnos nem így voltIsmételten kér_i" hogy a KépüselőtestÍilet és azapparátus a továbbiakban is így
viszonyulj on' azönkormanyzat gazdÍúkodásíútozés akkor az 1999 évlhez
hasonlóan a következő években is hitelesitő zéradékotfud adni.

Mádlné Sas Anikó: Az elöterjesztésből azbillkki, hory az önkorményz-affiak egy
befejezetlen beruh:áása van. Melyik az?
A kÓnywizsgtílói-jelentésbőlpedig az deriil ki, hogy bizonyos létszámeltérések
miatt az önkormanyzafirak azállamfelé visszafizetésikötelezettsége keletkezett.

Jólértelmeáe?

i

Pichler Zoltrínnépénztigyi ügyintező: A. befejezet|enberuhazás a védőnőnek
pátyáz.atritjan nyert számítÓgép, melyet aktiválni azidei évben kell.
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Rénes Mária konywizsgaló: Az okÍat ásiinténrtényekben a konywizsgálői
ellenőrzés folyamrán csak nehézségekiffánafitákkozolni úgy a ryermek
létszámot, mint a pedagógus létszámot.
A két intézrrrén5mek pontosan, napra készen kellene fudnia a létszámadatokat.
El::e azintéznényvezetőknek jobban oda kell figyelnitik.
Vassné Ba]azs Gyorryi: Az Altalános Iskolai oktatásnal a közalkalmazattak
alapille*nényénéla teljesítés10 %-kal a módosított előkányzathazképest
lemaradást mutat. Eztigazáhól nem érti, mivel egész évben félő volt - az iskola
igazgőjaszerint _ , hogy az iskolaratewezettbér nem lesz elegendőRénes Miária könywizsga]ó'.Igaz,hogy kevesebb a teljesítés, de a tűlőrahe|yettesítésüszont 2a1,4a oÁ-os teljesítéstmutat. Itt nagyon sok a tullépés.
Jónak tartaná,ha a Pénztigyi Bizottság ellenőrizné a béreket,létszátmot.
Felhívja alra is a figyelmet' hogy a|étszámgazdéúkadás a jogszabéúy áhal
meghatirozottóraszámok atapjin, szakképzettség alapjána képviselőtestiilet
hatáskorébe ta:tozik.

PfaffZsolt polgármester: Javasolja az elbangzottakat a jovőben a Testtilet vegye
fi gyelemb e, ilw az ellenórzé s, mint a létszálmgazdákodás tekintetében.

A Képüselőtesttilet eryhangulag

-

6 szavazattal,- ellenszavazatnélkiil - az alÍhbi

rendeletet bozta:
3/2000. /tV. 28./

ÖkKt. sz. rendelet

Úrkut Község onkormany zata 1999 '

Éi

koltségvetésénekvégrehajtásaról.

/A rendelet szÓ szerinti szövege
mellékletétke'pezi.l

a

jegyzőkönyv

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 6 szavazattal - ellenszavazat nélkÍil' az alábbi
határozatothozta'.

Úrkut Közsé g Önkormiány zati Képwse1őtesttilete Rénes
Mária konywizsgáli konywizsgálói jelentését _ Úrkut
Község Ónkormrány zat 1999 . Éviegys'eriisített

?

besziímolójanakfeltilvizsgálatéről-változtztásnélktil
elfogadja.
Felelős : polgárme ster, j egyző
Hatráridó: azonnaÍ.

3. napirend:

Koáertilet hasméilatÍrőL ferntartásaról szólÓ 7ll998. NWI.L4./ és az

Ábtok

tartásrírÓl szÓlÓ 511998.
tásár ő| - rendelet- tew ezet.

lYI.s.lÖtrt.

sz. rendeletek módosí-

Előadó: Rostási Mária
jegyző

/kásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.i
Vassné Balazs Györgyi: A szoveges indoklás alapjan a rendeletek módosítása
érthető' elfogadásra j avasolj a.

A Képviselőtestiilet egyhangulag - 6 szavazatta], - ellenszavazatnélktil - az alábbi
rendeletet ltozta:
4/2000. /tV.28./

ÖkKt

sz. rendetet

A Köáertilet haszrál atár ől, fenntartásaról szóló 7 l 1998
lvIII.z4.l és azAllatok tartásaról szólÓ 5/1998. lvI.8.l
Ökrt. sz. rendeletek módosítása.
/A rendelet szó szerinti szövege
mellékletetképezi.l

a

.

jegyzőkÓnyv

4. napirend: Veryes iiryek.
a./ Mester utca asúaltozása.

Polgármester: A Mester utca felujítása az önkormányzat idei évi költségvetésében
is szerepel. A Tertiletfejlesáésí Tanács páilyázattkiírása megielent, ahol
lehetőség van _ a megfelelő útfelujítas elvégzése érdekébet'páilyázrri- Az
önkonrriányzatnak a saját erő rendelkezésre all, legkedvezőbb Írajálllatpedig 9
miniÓ forintrÓl szól, íry a 3 millii forint lttányző összegre javasolja apá|yánat
benyujtását.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesfiilet eryhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazat nélktil ' az alátbbi
hatérozatothazta:
21/2000. /IV28./

okKt sn hatúrozat

Úrkut Község Önkormanyzat Képviselőtesttilete
elhatározza a Mester utca felújítását - asfraltazását',
melynek össz bekeruli koltsége 9 millió forint, ebből az
Ónkorrnányzat sa1át erőként 6 milliÓ forintot biztosít.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
b./ Idósek otthonába torténő beutalás

Zárt ulés keretében történt, melyről ktilön jegyzökonyv késztilt.
c.

l Bizottsági tagok váilasztása.

Polgármester: SzíícsPéter képviselőimegbizatásaról lemondott, így helyette a
Szocialis Bizottság tagjai sorába ery képüselőt kell viílasztanl. Ezenkíviiúa
Pénztigyi bizottság nem képviselö tagja, Horváth Mihalpé kérte' elfoglaltsága
miatt mást válasszon a Testtilet' mivel ő e feladatának nem tud eleget tenni.

Vassné Balazs Gvörgyi: Mivel SzíícsPéter volt képviselő helyére ifi. KocsÓ
Jiánosné lépett, így javasolja a Szocia]is Bizottságba is ő leryen megválasztva. A
Pénzüg:yi Bizottság nem képviselő tagja helyett pedig javasolja Stahl Erzsébetet
megvalasztant.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazatnélktil - az alábbi
batározatot hozta:
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22/2000.

/IV28./ okKt sL hatóÍo?et

Úrkut Kozség Önkormányzati Képviselőtesttilete a
Szocíális Bizottság tag|ai klzé i{. KocsÓ Jrínosné
képviselőt, a Pénzügyi Bizottság tagtrai sorába Stáhl
Erzsébetet me gvalasáj a.
Felelős: Iegyző
Hatríridő: azannal
d./ Koznrunka program.

PfaffZsolt polgármester: ArÚjAtlantisz TérségiFejlesztési Tarsulás kozrrrunka
píogramra pá*yázatatnyrijtott be a Szocialis és Családüryi Minisztériumhoz3a
millió forint értékben.Apályázat sikeres volt, iím atámogatás igénybevételének
feltétele, hogy a progrxnbarésztvevő önkormányzatok 3 millió forint saját erőt
biztosítsanak. A péűyir:ati aÍlyagAjka varos mellet 4 kis térségetjelolt meg. Az
egyik kis térségÚrkut és ahozzátartazo 8 teleprilés.Ez a térség19 főt
foglalkoáathat és ennek fejében egytittesen 600 ezer forintot kell a 3 millió forint
saját erőhÖzbozzá$áru\ásként biáosítani.Tw egy-egy fő utáma fizetendő összeg
32 ezer forint. A kistérségben felmeriitő igényelc előzetes felmérése alapjan
kozségtink 4 ratfoglalkoáathat 5 hÓnapon kereszttil, csapadékvízelvezető arkok
tisztitáséra' felújításiira és illegalis hulladék lerakÓhelyek felszámolásara. Mindezt
fi gyelembe véve kozségtinkn ek az akalmazott fi ók ltán ftzetendő hozzáj árulása
128 ezer forint.

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliízs G}iÓrgyi: Elfogadhatónak tartja, de olyan embereket kellene
találni, akik tényleg dolgomak is'
Örömét fejeziki, hogy afaiftmenti arkok végre tisáítiísra kertilnek, és fel lehet
számolni a hulladék lerakóhelyeket a község konryékén.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 6 szavazattal, - ellenszavazat nélktil - az alábbi
hatérazatothozta:

7-
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23/2000. /IV28./

ÖkKt sz hatórozat

Község

ata azÚ3 euantisz Térségi
Úrkut
Fej lesztési Trársulás altal megp áúyáuott komunka
progrÍiln keretén beltil saját erőként gazdaságstartaléka
terhére, 4 foglalkoáatott után 128 ezer forintot biztosít.

Felelös : polgánrrester
Határidő: azonnal

Több tárw nem volt, a polgármester az tilést 19.30 órakor berekesáette'
kmft.

ffi3
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