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Kozség Ónkormiányzati Képviselőtesttiletének z00t április
24.-én&edden/ du. 17.00 őrúkezdettel megúartott rendes tiléséről.

IELEN VANNAK: Pfatr

Zsoltpolgiármester,

IfrÍiZoltán
Klein Zn|tánÍÉ,
Kocsó Jtánosné,
Lisztes Győző
Mádlné Sas Anikó
fueger Tibor,
Vassné Balrázs Györgyi képviselŐk.

rÁvotptenlnÁsÁr nglrtatvrnrrn:
TettlÁcsrozÁst

Dr. Dóczy Mariann képviselő.

loeeat nÉszrrrsz:

ez ÜtÉsnntva:

Rosüísi Mirta jegyzo,
Rénes Mária könywizsgálÓ

l('lazsésáza- tanácskoző terem.

a megielenteket és megiíllapitot4hogy az
tilés hatrározatképes, mert a TestÍilet 10 tagiából 8 fiö jelen van.

PfaffZsolt polgármester: KoszöntÓtte

Eá követően
elfogadott.

ismertette az ti{és napirendjét, melyet a TestÍilet egyhangulag

I

NAPIREND:

1./ Úrkut

Kozség Önkormanyzat 2000. Évit<ottsegvetésének

v é gr ehajtÍlsrírÓl -

rendelet -tew ezet.

a.l konywizsgalÓi jelentés.
ElöadÓ:

polgármester

2.lYegyes ügyek.
a.

l Kozségi kÓnyvtar alapito okirata.

b.l Község kÓlyvífu Szervezeti és MiikÓdési Szabrílyzata.
c./ kéményseprő-ipari korzet váútaztatása

d.l köZvil ágttás korszeriisítési aj ánlat.

e.l fogászati rendelési idő módosítasa.
f l Bányász Nyugdíjas Szaksz ewezet tamogatasi kérelme.
.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
a.l Jelentés a lejrírt hataridejii testtileti batározatok végrehajtásárÓl.
ElőadÓ: polgármester

PfaffZsolt polgármester: A lejárthatándejű testiileti határozatok végrehajtrísáról
az alábbi szÓbeli tájékortaást adta:
illI.Z9 ./ ol&t. sz. hatérazat: Az iskola és az ivÓda az alapitő okirat
módosítását megkapta.
16-17

D\al .

l'

l

ol.J{t. sz. határ ozat: L',Veszprém Megye KozokÍat ásáért"
Kozalapítvany részérea Polgármesteri Hivatal a 30.000.- Ft-os tamogatast
18 l

2aa

ilII.Z9

.

átutalta.

19-2BÍZ**1. llII.29.l oklJí*' sz' határozat: Horváth LászIő és neje, valamint
Porzse JÓzsef és neje a Csokonai u. l. Sz. alatti bérlakások kiutalásaról szÓló
szerződést atálrtík.

2

21D0al. ilIl.29.l ok'Kt. sz.határazat. Vágfalü Norbert

és egy tarsa részére
gombatermesáés céljara Csokonai u. 1. Sz. alatt bérbe adott pince helyiség
bérleti szerző dése alák ásr a került.

22l20Ol. 1III.29./ an&t. sz.ltatárazat:Hawátb Judit Nemesvámosi lakos az
5l718 hrsz_u 9Ü3 m2 nagyságú beépítetlen teriilet elidegenítésérőlaz értesítést
megkapta a szerződés-kotés folyamatban.

'

23/2a0I. /III.29./ ol<Kt. sz.llatérazat: Az Ajkai Zeneiskolarészére ae elutasítÓ
dontésről szó1Ó dontést a Hivatalmegktildte.
2412Üű1. lI11.29.l ÖlrKt. sz. hatÍlrozat: AnÁiupI Mérnoki kodával a
villamosenergia_szolgaltatási szerződések az energetikai felii]vizsgáiat tárgyában
megkotést nyertek'

Z1Daat. ilII.Z9.í olrKt. sz.határazat: Az asszonykórussal és a nyugdíjas klub
vezetójével a Támogatási szerződés megkötést nyert.

26l2OaI. ilII.29.l oh,Ítt. sz.batárazat: ABeregdarici Ónkorményzat elktilonített
szinlúájira az áruzkarok enyhítésecéljából a 80.000.- Ft átutalást nyert.
Kéróés-hozzászÓliís: Nem hangzott el'

A Képviselőtestiilet egyhangulag - 8 szavazattal,- ellenszavazat nélktil - a
Jelentést a lejárt hataridej ű testtileti ltatár ozatokról elfogadta.

NAPIREND TARGYALASA:

Község

zaÁ2a0Ü. Évitottségvetésének
végrehajtásaról - rendelet -tewezet.

l. napirend: Úrkut

Elóadó: Polgármester:
a./

Konywizsgálói jelentés.
EtőadÓ: Rénes Mária kon1wizsgalÓ

/Íiásos előterjesáést a képviselők elöre megkaptak.l
a

tl

PfaffZsolt polgármester: Mivel azárszálmadás és a konywizsgálÓi jelentés
szorosan kapcsolódik egymáshoz -korábbi évek ryakorlatanak megfelelően egy fő napirenden beltil kerül targyalásra.

Kérdés.hozzászólás:
Yassné Balazs GvÖrg}.i: Szeretné tudni, miből adódik a763 e/Ft-os eltérésa
krinywizsgálói jelentés szerint az Ónkorm ényzaaÉú.
Rénes Mária kÓnywizsga]Ó: A mérlegbe tévesen' kétszer került felvételre az adós
számlaról átutalt Összeg. Nem lényeges eltérés'ettőlziíradékot tudott még adni.

Kocsó Jánosné: Mit jelent az,bogy az adÓbehajtást hatékonyabbá kell tenni?
Rostasi Mrária jegvző: A korábbi évekből elég sok adóhátraléka keletkezett az
Önkormányzatnak. A megfelelő adÓbehajtasi üryintézés következtében ezmár az
elrrrrrlt évben lényegesen csÓkkent, amt az idei évben reméljtik még kevesebb
lesz. El kell azonban mondani aztis, hogy vaÍ| az önkormányzat kozigazga?ási
tertiletén 2-3 alyanvállalkozÓ al<t az ipariizési adóját több éve nem fizeti be. Az
azonnali beszedési megbízast apénzintézethezbenyujtottuk, de az adÓzÓ
számlájénévek óta péndorgaIom nincs' jelzálogiogot bejeryeztefiri azért nem
tudunk, mert semmifele ingatlan a nevén nincs, varyis egyenlŐre nincs miből
behajtani a háralékot.
fueger Tibor: Az e1múlt évrőlszólÓ zátszámadris mindig olyarr' hogy megtortént
eseményt dolgoz fel' ezen változtatniigazÍn már nem lehet, ezért javasolja a
rendelet és a konywizsgálÓi jelentést elfogadását.

A Képviselötesttilet eryhangulag
rendeletet hoúa.

_

8 szavazafral. - ellenszavazatnélkiil - az alábbi

3/2001. /IV.24./

OkKt. se rendelet

Úrkut kÓzség onkormányzata 2000' Évi
koltsé gveté s vé gre}r ajtásir aL

/A rendelet szÓ szerinti szÓvege a jegyzőkÓnyv
mellékletétképezi.l

4

A Képviselőtesttilet egyhangulag - 8 szavazattal. - ellenszavazat nélktil - az alábbi
hatérozatot hoáa:
28/2aa1. /IV24./

okKt

sz-

határozat

Úrkut Kozség onkormáryzati Képviselőtesttilete
Rénes Mária konywizsgaló konywizsgálói
jelentését - Úrkut kozség Ónkormiínyzat 2000. Évi
egyszeríísítefibeszámalő játHitelesítőzérzdékával
együtt, - váltoáatás nélkiil elfogadja.
Felelös: polgármester, jegyző
Hataridő: folyamatos

2. napirend: Vegyes iiryek.
a./ K<lnyvtér alapitő okirata.

ElőadÓ: jegyző
/Íiásos előte{esáést a képüselÖk előre megkaptak./
Kérdés.hozzaszilas: Nem hangzott el.

A Képüselőtesttilet egyhangulag

_

8 szavazattal. - ellenszavazatnélkiiü - az alábbt

llatározatot hoáa:

29/200Í. /IY.24./

okKt sz hatdrozat

Úrk*t Kozség Önkormrínyzati Képviselőtestiilete, mint
fenntartó az199Q. EYi Lxv. Törvény 9. g. /4l
bekezdésében foglalt felhatalmazrís alapjrán az 1997 .
É"ic>o. törvény végrehajtásara, firyelemmel a
z1'1ll998. DilI.3O./ Korm. rendeletre, a kovetkező
alapitő okiratot alkotj a
:

l.l

AkÓnyvtar ngYe' székhelye: KÖzségi Konyvtar
8409 Úrkut, RakÓczi u. 42.

5

2.lFeladattzrtó neve és székhelye: Úrkrit Kozség
Ónkormányzati Képüselőtesttilete
8409 Úrkrit, Rakóczi u. 45.
3./ Felüryeleti szerv és székhelye:

Polgrírmesteri Hivatal
8409 Úrkút, RrákÓczi u. 45.

4.l I agéillása: Ellátórendszeri fiikkonyvtar.
5./ Gazdrílkodása: Gazdasági és pénzügyi feladatai

Úrkut Község Ónkormányzat
Polgármesteri Hivat ala v égzi.

6.l Akönyvtár jellege: nyilvános.
7

.l AkÓnyvtar típusa: köanűvelŐdési könyvtar.

8.l Alapitásanak éve. 1992.

9.l Akozségi kÓnyv&ár alaptevékenysége:
-

TEAOR.925110

altalanos ryiijtőkörű nyilviÍnos könyvtári
szolgaltatás biztosítasa a teleptilés lakÓinak,
- könyvtari dokumentumokat sylat őriz, feltar és
szolgéiltat,
- dokumentum- és információcserét biáosít.

_

10./

A könyvtrír műkodésének résáetes szabályait a

SzeruezetiésMűködésiSzabályzattartaLmazza.
Felelős : polgárme ster, jegyző
Hatráridő: folyamatos
b./ Könyvtiír Szervezeti és MiíkÖdésiSzabálpata.

Előadó: Jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík./

Kérdés.hozzíszóliás: Nem hangzott el.

ó

A Képviselőtestiiüet eryhangulag - 8 szavazattal,- ellenszpvazatnélkril - az
alábbi határ ozatot hozta:

3a/2001. /IV.24.Í okkt"

sz batórozat

Úrkut Község Ónkormányzati Képviselőtestiilete a
Kcizségi Könyvtar Szervezeti és Mükodési Szabalyzatát
vátkoztatás nélkíilelfogadj a.
Felelős: jegyző
Hataridő: folyamatos

c./Kéményseprő-iparikörzetváútaztatátsanakmegtargyalása.
Előadó: polgárrnester
/Irásos előterjesztést a képüselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászÓlás:
Rieger Tibor: Amennyiben lehetséges, úsy ő javasolja a kéményseprői
korzet váItoztatását, mégpedig Ajka város kozelsége miatt az Ajkai körzetet.

Kocsó Jánosné: Ő ugyanezt javasolja.
PfaffZsolt: A javaslatot a Yeszprém Megyei onkormanyzabrak kell
elfogadni.

A Képviselőtestiilet egyhangulag

alábbi határ azatot hozta
3

_

8 szavazattal' - ellenszavazat nélkiil - az

:

1/2001. /ÍY. 24.1

ÖkKt sz hatúrqzat

Úrkut Kozség Önkormanyzat Képviselőtestiilete
javaslattalé1a Meryei Ónkormrárryzat felé, a kötelező
kémanyseprői kcizszolgáltatás 2Üa2-2a}6. KőZti
időszakban torténő ellátását $ka kÓrzet végerue,Úrkut
község kangazgatÁsi terÍiletén.
Felelős: polgármester
Határidő: május 4.

7

d.

l KÖZvilágltás korszeriísítés e .
Előadó: polgármester

rÉolszírásosajánlatát

a

képviselők előre megkaptak.l

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Gvörryi. Ery eléggékidolgozatlan ajá'mlxot kapott az
önkormányzat. Barhogy is szárnol - az ajénlat alapjan - sehory nem jön ki az
össz kíviteli koltség a megtakarításból. Feltétlentil tisztÍrrnikel! azÉo{sz-al,
hogy melyik osszeg mit jelent, szerződéskÓtésre pedig csak aá követően
kertlljÖn sor, hogy a Testtilet mfu tisztÍnlásson.
KocsÓ Jiinosné: Arra lenne kíváncsi, az Ónkorminyzat mennyit és hogyan
{lze| a beruhazásért.

PfaffZsolt polgármester: Az önkonrrányzatrrak a 6.935 elFt nefió összeget
kell beruhráaási koltségként kifizefiri, melyet az önkonniínyzat a
korszeriísítésből eredő megtakarításból frzet.
Rostási Mária jeryző: A haü megtakarítas szárnítasai szerint 3l.876 elFt, ez
oÁ kamat az össz
1 0 év aLatt 3 .825 e/Ft, hiányzik még 3 .1 1 0 e/Ft, plussz a la
beruhazási koltségre.
Vassné Balrizs GyÓrryi: Véleménye szerint sem stimmel valami a
szimitásnál. Tisztánandó. Addig is, amíg a szerződés nem késziil el, az
aj ánlatot megfelelően dolgoz za l<t a" ÉoÁsZ, mert szerzŐdéskÓtésre csak úgy
kerÍilhet sor, ha tlsztinottak az osszegek is.

Pfaff Zsolt pol&ármester: Egtrretért Vassnéval , tájékoztatja azÉoÁsz-t
arról is' hogy bővítési igényként 4 db lámpatest felszerelésére is igényt tart az
önkormányzat és szerződéskotés előtti ajánlatukat a testiileti iilésen
elhangzottakat alapwl véve dolgoz-zéil<ki, és kÍildjékmeg.

A Képviselőtestiilet polgármester javaslatÍtt' egyhartguan - 8 szavazatta|, ellenszavazat nélktil - elfo gadta'
e.l F ogÍtszati rendelési idő módosítása.

Előadó: Polgármester

I
Pfaff Zsolt palgármester: SzÓbeli elöterjesáésében elmc'ndja, hory dr.
Steirrbach Andrea fog*rvos írásba kéÉre,hgry az Önkorrrranyzx jffion hazzá

fula fogászati rendelési idő midosí1asához azalábbiak szerint:
hétfő 7.00-10.00 Óra, szerda 8.00_13.00 óra ezen b€ltil
iskolafogászaÍ, csiitortok 14.00- l 9.00 óra.

10.$Ü-13.00

iniig

Ajelenlegi' állandó javítás mellett haszÉlt szrárnítogép lecserélése
időszerüvé viílt. E bsrukáZása kb. 100.000.- Ft. Ehhez kérj az onkormiányzat
2./

pénzüg1n támogatiísát.
3./ Kéréseikozott szerepel, hog}' az 1996-ban kot<itt szerződésből kimaradt
a rendelö évenkéntikotelező meszelése, mel3let a tavalyi évben mar ő fizetett,

kéri az iőénazÖnkorrniinyzat vríllalja át a koltségeket.
4./ Emléke ztett az Ónkormanyzatot arra' hogy 2*05. December 31.-ig
műkodhet afogászati rendelő a kozös varó miatt jelenlegi be|yén.Kén az
onkormiárryzat *íjékoztatását a további elképzeléseiről.

Kérdés.hozzíszólás:
Vassné Balrías Gb,orsií: A rendelési idő módosításához hozza tud.larulni' de
a tobbihez nem. A fogorvos is válla]kozóként műktidik. Az önkornrrányzat
térítésmentesenadta bérbe a fogíszati rendelőt és berendezési trárg.ait. Fizeti
a fiitést, világítast, telefont, víz- és szenn3nríz díjat, tákarítast.
Az Önkorrrrrínyzat anyagrlag pedie nem úry iíIl, hogy rnég íyen kiadiísokat is
fedezzen.

Rieger Tibor: Egletert Yassnéval, az onkornrányzat
nem tudja teljesíteni'

ez.e.,ke;ta

kéréseket mar

Kocsó Jiinosné: Ilyen köriiLlnenyek közott ő sem javasoda a fogorvos
kérésénekteljesítését,a rendelési időn kívúl.

PfaffZsolt Jónak tNtaná,ha

a fogorvos is tájékoúafuá a Testtiletet a

fogorvosi ellátas helyzetéről.

A Képviselőtestület eg'hangulag - 8 szavazattal,- ellensavar*t nélkiil - az
a]ábbi hatérozatat harta.

9
32/2001. lIV.24./

l lJrkt* Kozs

okKt sz haűÍrazat

Önkonnan y zata bazzájÍrt:I, lta gy az
Úrkuti Fogászat 2O0L Május 1. NapjátÓl az alábbiak
szerint viá]toztassa rendelési idejét:
a.

ég

hétffi: 7.s$ - 10.00
szerda: 8.00-13.Ü0 óraig, ezen beliiü 10.00-13.00 Órráig

iskolafogászat,
cstitortok: 1 4.00- 1 9.00

Órrárig.

urhiti fogaszati
rendelőben a dr. Steinbach Andrea vallalkozó
fogszakorvos által kért számítigépvrásrárláshoz,
b./ Úrkut Község onkonrrányzata az

fogiíszati rendelŐ festésébez,meszeléséhez nem jiárul
bazzá.
Felelős. polgiirmester
HaÍaridő: április 30.

f./ Brányász Nyngdíja Szakszervezet trárnogatiísi kérelrne'

ElőadÓ

:

Pfaff Zsolt polgrirrrrester

Polgánnester: A Nyugdíjas Sakszeryezet nevében Teiermeyer Yendel kért
támogatiist. javasolja a ktiltségvetésben még meglévő 15.0Ü0.- Ft odaítéléSét.

Kérdés.hozzászÓlas: Nem hangzott el'

A Kepviselőtsstii{et

eg1rhangúan -

8 szavazaltal. - ellenszavaat aélkiil - az

alábbi határ azatat hozta:

3/2ail. fiV.24./ ÖkKt sz

hatórazet

Úrkút Község onkormarryzata 2001. Évi
koltségvetésébena Kulhrrillis tevékenység
szakfeladaton Átadott pénzeszkoz terhére
az Úrkuti BányászNyugdíjas Szakszervezet részére
15.00CI.- Ft. eryszeri tiímogatiíst biztosít, mely
összegről a kiilon kotÜtt Tiímoga*ísi szerződésben, az
m.6.lÖtrt. sz. rendelet7. s.
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fogÍal,ak alaniár #madási
ktiteler.mreegnt t&tomak.
Felelö-,s. P olgiármeeter'
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Iíá:*ridő: 2$0t. lt{.íjrrs 15.
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