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KésztilÍÚrkut Közseg Ónkormanyzati Képviselőtestiiletenek
co nettaot

2000. jrrlius 31

a.u. 17 .O0 oraikezdettelmegtartott rendes tiléséről'

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgánuester,
Zottén
KlebZgltÍrllÍLé,
KocsÓ Jángsné,
Lisztes Győző
Mádlné Sas Anikó
Rlegel Tibor,
vassné BalLÍus Györgyr
képviselők.
Ilolrrt

Trívolmaradását bei elentette;

dr .

Dőczy Mariann képviselő'

Tanácshozási ioegal répzt vesz: Rostási Máir;ra1egyző
Czkéiqy Krárolyné általarros iskola tgazgatőja,
Toplakné Feith Rozália Óvoda vezetője'

.@

Az tilés helve: Községhéva _ tanácskozó ferem'
PfaffZsolt polgármesÍer: Köszcmtotte a megielenteket és megallapította,Itogy az
tite' t'ut*ozatképes, mert a Testtiletet l0 tagábőL8 főjelen van'
AYá1asztásiBizottságértesítésealawántá$ékoztattaaKépviselótesttiüetet,hogy
Tenk Attila mandatumarol valÓ leÍnondását elfogadta, de mive] a helyhatosági
ő
váIasztásrÓl késztilt jeryzőkönyv alapjin ery fojohctett számítasbq sajnos
npm válla]ta a képviseláseget,

iw

aTesttilet a továbbiakbas 9 fővel fog míiködni.

Ezt követőeu ismertette azülés napirendjet, melypt a TestÍilet egyhangulag elfo_
gadott.
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NAPIREND:

1./

Kozoktatási intézkedésiterv.
Előadó: Polgármester

2

.

l Intérutények eszkoz- és felszerelési j egyzéke.
Előado: Polgármester

3./ Veryes ügyek.

l

r

Polgármester birének rue$Íllapitása.
Lang Gott&iedné helyiségbérletikérelrne - videotéka.
he$ettes sztilöi feladatkÓr ellátása.

NAPIREND TÁRGYALÁSA EIŐTT:
a.l Jelentés a lejárt batmidejű testiileti hatÍrozatok végrehajtasaról.
ElőadÓ: Polgiármester

,

PfaffZsolt polgármester szÓbeli előterjesáésében azaláWi jelentést adtaalejéfi
határidejű testtileti hatiírozatok végrehrytrásráról.
31/2000- lW.l4./ Ókkt. sz. hatarozat Wolf Renáta urkuti lakos lalcísviísiárláshoz
visszatérítendő helyi témagatás iranti kérelmét elutasította, melyről a döntést a
kérelmező megkapta.
33'/7|0a0.

NI.29.l Ökíyt. sz határozat: Hmódosító határazategy példiÍnyaa

Tertiletfejlesztési Tanácshoz megktildést nyert.
3412000. /YI.29-/ Öl<Kt. sz. hatÍnozat:
hatfu ozat kivonatat me gktildtiik.

'

Az

aJkn rendőrkapitanyság tész.érea

35/7000. tw.29.l Öh,Ja. szhxÍranr-A Titoil rn Úrtrit és az onkornxányzat
közÓtti adás_vételi szerződés polgármester által aláírást nyert.

36]2000. NI.29./ Ök'Kt. sz.Inténozat:Döntés alapjan
elkeszÍilt, ügyvédi hitelesÍt es alatt áill.

az

aőás-vételi szerződés

37 Daaa

.

Jw29.l okKt.

sz. hatarozat:

A sportkör a

150 ezer forintos tamogatást

megkapta.

38/20aa. N1.29.l ol<Kt. sz. határozat: Azldőskoruak Szocialis otthoniíba a
beutalás megtortérrt.

fgrAes. nqzZaszOms: Nem hangzoff el.

A Képüselőtestiilet alejirt

hatráridejű testtiűeti hatiírozatokról szÓlÓ

Jelentést

eryhangulag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
l. napirend: Közoktatasi intéz&edésiterve.
előadÓ: Polgiínnester

/Azkásos előterjesztést

a képviselők előre megkapták.l

Pfaff Zsqlt polgármestel A közoktatási intézkedésitgrvet a német kisebbségi
önkormiányzat is megtargyalta és eljuttatta hazzá egyetértő nyilatkozatiít.
Kérdés.hozzászÓlás:
KpcsÓ Jiínosné.: A Óvoda miért nem tervezett20a3. éwe fejlesztést?
Toplakné Feith'Rozalia vezetp óvonő: Mas időpont rÓgződott benne' ezéttnem
tervezett2003. Éwe.
Rostasi Mrária jegyző: Az óvodavezető áitalkikiildött írásos véleményben
szereplő 50 Yo-ra csokt<enthető csoportlétszán a nemzetiségi oktatís miatt
hatalyon kívtilhelyezésre kerult a kÓzoktatási torvényben 1997. évben.
Tehát ezmiatt a csoportlétszámot nem lehet csÖkkenteni.
Vassné Balazs GvÖr8yi: Azntézkedési tervben foglaltakkal egyetért, nagyon
soknak tartja az ővodarészére megrállapított önkormiányzati tiímogatást.
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Feltétlentirl az mellett van' hory a fenntartÓ vizsgalja az ővodamtikodését

pénzllgiszempontbÓl; jogszabalybanmeghatarozottlétszitmszerint.

Toplakné Feith Rozrília: Véleménye szerint létszámcsökt<entésre nem lesz
sztikség mer[ a gleryeklétszám nem fogy. Javasolja a Tesltiletrelg hogy egy
héten át nyílt nap keretében látogassák meg az ővadátt,mert csak úry lehet
eldönteni, mit dolgoznak az óvónők, dajkak, konyhai dolgozók' és nem trőaszta7
mogtil. Figyelembe kell venni aztis, hogy az óvoda két éptiletben működik,
ezértplussz koltségek is felmertiünek, pl. az étkezéssziíllítása miatt. Már évekkel
ezelott javasolta, hogy azu] óvodában ery tetőtér beépítésselmeglehetne oldani,
hory egy helyen leryen az ivoda.
Vassné Patazs Györeyi: Az iskola 3 helyen működik, őe azértplussz koltsége
nincs.

Klein Zoltránné: Nem lehet <}sszehasonlítani az iskolát az óvodÍwal. Az ovodában
mas jellegu munka folyik, mintaz iskolábm. Ha egy ryer€k szosialisan hátranyos
helyzetben van' akkor az Óvodában hafurányozottabban jelentkezik.
Nary sztikség van M óvodara' hogy főlgg az ilyen ryermekek megfelelŐ nevelést
kapjanak.

Yassné Balrízs Györryi: Lehetne vitatkozni azon is, hory mekkora szÍikségvan
az ovodéra' ha egész nyaron zárvatnt.

Klein Zoltanné: Minden óvoda zitvatart. A ryermeknek és a sztilőnek is

szÍi}ségevan aÍTa' hogy egytitt töltsenek valamennyi időt.
Az Óvoda zérvatartása mindig gondra' utÍra adott okot. Mkor célszerii nyáron
tizemelteüri az ővodáÍ' Célszerii_e egy prár _ 3'4 - g'ermekkel tieemeltetni'

Rieger Tibor: Ki vizsgálÓdjonaz óvodában?
Vassné Balázs Györgv'i: Ez mindenképp a fenntartó, varyis az otkormányzat
feladatkorébe tartozik.

PfaffZsott A fenntartó

megbízJratj a

lérehoztrat egy ad-hoc bizottságot.

ezzela Pénzügyi Bizottságértis' vagy

késátéselőtti időpontot' vagyis
Javasolja awzsgálatmegtartásánaakoncepciÓ
2000. október hÓnapot
MegráIla-pítja, hory u óvodainormatívák alacsonyabbak mint az iskolaiak, de
ij esztőnek tntja az önkorm ény zati tamogatast.

A Képviselőtestiilet eryhangulag

_

8 szavazattal'- ellenszavazat nélktil - az alábbi

határozatotbozta:
o

3c

tryIl.3l.fikKt sz

hatóroz.at

Úrkut Kozség Ónkormányzati Képviselőtestiilete a
Kilzol<tatásiIntézkedésitervetváiltoztatásnélkiilelfogadja.

lAz ntézkedésitew a jegyzőkönyv mellékletétkepezi.l
Polgárrnester
Határidő kúézkedésitervben

FelelŐs

:

fo

glaltak szerint

2. napirend: Intézrnények eszköz- és felszerelési jeryzéke.

ElöadÓ:

Polgármester

Arásos előterjesáést a képviselik előre megkapüák.i
Kérdés.hgzzászólás:
Vassné Baliázs GvÖrryi:Az Óvodríban ennyí a beszerezendó eszkoz és
felszerelési targy?
Jó lett volna, ha jogszabríly szerirrt van iitements,vagyts még 2003. Evre is
felosztja a köhségeket az óvoda is.
Toplakné Feith Rozalia: Jogszabiály szerint be vett mindent az ütemtervbe.
Mint ahogy mar mondta.,2aa3' éwe azértngm tervezett, mefi rossz dátrrmot
nézett.
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PfaÍf Zsolt: Az eszkozÖket be kell szerean, de ebhez apéMigyifedezetet nem
LáQa biztosítotfuak, ezértfeltétlgntil pátyánikell és reméli a kozponti
költségvetés is jobban fogia e feladatellátast trámogatni'

A Képviselőtestiilet egyhangulag - 8 szavazattal, - ellenszallazatnélktil ' az alábbi
határozatathozta:

\o

39/2000. /WI.7I./ okWt

sL hatdÍozat

Úrkut Község Önkormanyzati Képüselőtestiilete a
fenntartásaalattműkodő Hauserlajos akalanos Iskola és a
},Tapkoá otthonos Óvoda kötelező eszkaz, és felszerelési
je gy zékvégrehaj t ásár akészítetttitemtervében foglaltakat
elfogada, ap&:rljgy feltételeket a saját erö mellett,
kozponti forrásból éspáúyÍ.r:atokutjan kell biztosítaniFelelős : polgiárrrrester
Hataridő : folyarrrato s
3. napirend:

Veryes ügyek

a/ Polgármester bérénekmegallapítasa
Mádlné Sas AnikÓ az ad boc bizottság elnoke: Szibeli előterjesztéseben
elmondta, hogy megjelent a 2000. Évi>c,tv. TÓrveny, mely a polgánnesteri
tisztség ellátasanak eryes kérdéseirő| és az onkormanyzati képviselők
tisáeletdíj aril szóló l99 4 . ÉvirXIv. Torvény módosítá sa. Ez alapján 2000.
Augusztus 1. NapjátÓl, a tÖrvényben foglaltak alapjan újra megkell dlapítani a
polgármester illetrnényét. Mivel a település lakóinak száma 1000 és2999 fó
ko"ott van' e sávban aszarző 5_65 között van. A koztisztviselők jogallísaril
szóló lgg2. Évixxm. tÓrvény 42. s-ának l3lbekezdése szeriat megalkotott
he|yi rendeletb eA az illeÍrrényatap31 .400.- Ft. Ezek alapján a polgárm9ster
minimálbére 157.000.- Ft' A bizottság nevében javasolj4 az onkormiinyzat
pénztisn helyzetének ismgrete alapjan' a 157.000.- Ft. megadását.
Kérdés.hozzászólás:

7

Lisztes Gyóző; Véleménye szerint, mivel a község lakossága 2300 fő, aszorzőt
5,0_nél naryobb szorzóban javasolja megallapítani.

PfaffZsolt polgármester: Megelégszik al57 e/Ft haü illetnénnyel, de szeretné
ha a Testiilet részérpköltségátalrányt allapitanameg, Szóbeli kérolmének
indoklásaként elöadja, hory altalában havonta 300 km-t ttaziksqátttulajdonú
személygépkocs_ijával, és erre 24.-Ft/1rl,Íl-t számolhat el. Ez ad összeg abszolrit
nem fedezi aziizemanyag és a személygépkocsi amartizációjának koltségét.

Mádlné Sas Anikó; Az érvényes jogszabáy alapjan a képüselőtesttilet
_ alapul véve legalább fél év igazolt és sziikséges
polgrírmester koltségÍérítését
illetrrényének 30 %koltségeit - áúalÍnykéntmegallapíthatja az éintettkérésére,
,íig. A maga részérőljavasolja a mindeilkori illetményének5 %-át.
Vassné Balrízg Gorgyi:
költsé gátalanyt j avasol.

A

157.000.- Ft-os havi illeürrény mellett l0 %-os

Rieger Tibor: l 5 7o-os koltségátalanytjavasol.

FfaffZsolt Nem fizetéskiegészítéstkér, hanem a tényleges gépkocsi
basnáilatáértj

ráró díj at.

PfaffZsolt polgármester bejelentette' hory az tlryben személyes Órintett, iw a
dontéshozata]ban nem vesz részt.
Rieger Tibor alpolgármester aszavazás előtt az tiLlésről eltávozott, íry ajelenlévő
képviselők száma 7 ffire csö}kent.

A Képviselőtesttilet

egyhangúan - 6 szavazattal'- elleuszavazat nélktil - az aláhbi

határozatothorta:

t

ltj(zoog. /WL3L/ okKt sa haaúrozat
Úrkut Kozség Ónkonrranyzati Képviselőtesttilete Pfatr
Zsohtpolgármester részére2000. Augusztus 1. Napjától
havi, illeünényét 1 5 7 000 - Ft-ban éillapttja me g.
.

.
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Felelös: jegyző
Hataridő: azonnal

A Képüselőtesttilet 4 igen szavazaltal, ? nem szavazatta\ az alábbihatÍrozatot
hozta:

422000. /l1II.31./ ÖkKt sz haaÍrozat

'

Úrkút község Ónkormanyzati Képviselőtesttilete Pfuff Zsolt
polgármester részére2000. Augusztus 1. napjától
kÓltségtérítéstríllapít-meg.A képüselőtesttilet a
polgrírmester költségtérítését- alapul véve legalább fél év
igazott és sztikséges koltségeit _ altalanyként áfllapitsan€g,
íry apolgármester koltségátalényahavi illetrrényének 75 o/e
a. Akoltségáta|ányt előre, minden hó lu napjríig kell nevezett részérekifizetni.
Felglős: jegyző

Hataridö: azonnal
b./ Lang

GotÉiednéhplyiségbérletikérelme - üdeotékara.

Rostrlsi Mrária jegvzö: L.-anB Gotffiiedné ajkai lakos' aki a Csokonai a.2. Sz. alatti
Önkorrriányzati fulajdonban lévő éptiüetben helyiséget bérel üdeotéka géEÍEa. A
helyiségbérletiszerződés 2000. július 3l. nap1áva| l-ejart. Kérte a bérleti
szerződés meghosszabbítását, ery éwe. A helyiségre véleményeszeitnt az
önkormiínyzatnakjelenleg sztirlrsége nincs, javasolia a kérésteljesítesét,
amennyib 9n az elmaradt helyiségbérletídgat az idei évben befizeti.

Kocsó Jarrosné: Javasolja a bérlpíszeruödésekbe bele venui aá,hogyha3
hÓnapon át nem fizen abérlő a bérleti dijat,űw a bérleti jogviszony megsztinik.
A bérleti szerzödést csak 2000. December 31. Napjráigjavasolja' és e nap előtt
összgs tartozÍsáúki kell egyenlítenie. Ha ez megtörtént' kérheti 2001_ Jauuar l
napjától ismétpltpn a helyiséget.

A Képviselőtgstiilet egyhangúan - 7
hatÍrozatot hoáa:

szavazattal,

-

elkenszavazatuélktil

- aza|ábbi
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42/200A

/WI.il,/ OkKt sz hatttrozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzati Képviselőtesttilete Lang
Gottfriedné Ajka' AlkoÍnrárry u.Zt Sz. alatti lakos részére
bérbe ad1a az önkormányzat fulajdonátképszo 428 hrsz-u,
Úrkút, Csokonai u.2. Sz. alattiéptiletben lévő videotéka
céljánahaszralt helyiséget 2000. December 31. Napjaig.
A havi bérleti díj; 6000.- Ft + áfu.
Felelős:jegyző
Határidő: azannal

g./ Helyettes sztilöi feladatkor.

PfuffZsol.t polgránRester: Jogszabalyi előírásnak eleget téve, Gubicza Jránosné és
ferje elvé gezték a helyettes szÍirlői tanfolyamot , iw u onkounanyzat létrehoúxja
a helyettes sztilői feladatkört.

Ríeger Tibor: Mi afeladata ahe1yettes sztilőnek?
Yassné Balrizs Gyorgyi; A helyettes sztilői feladatát mrár tobbszor térryalta a
Testiilet. Amagarészéről Örtiü' hory ezt a feladatot valaki magáravéillalta.
Reméli nem lesz sziikség rá.
Rostási Miária jegyző: A helyettes sztilő feladata: befoga{a az itffieneti
gondozast igénylő ryermeket, jeryzői hatÍrazat alap1Ín. Az áffieneti
gondoziísban részestilő gyerrrrekszáwánaa helyettes sztiüő sqátháztartásában
biztosíüa a ryermek ellátáséú'gondozását, nevslését.
A szentgali Önkormiányzat seóbeli megkeresése alapjrán tájékoztatja a
Képviselőtesttiletet, mivel Íaluk nincs a hdettes sztilöi feladatkor ellátásá*toz

megfelelőszemély,ígyszereÍrénekazifl<irtiönkormiányzaÍtalszerződnia
témakorbea. Kéri az Önkormányzatot, a szerzódés megkötéséhez járulj onhaz-zá.
Yassné Balazs Gy0r€yi: Amennyiben ehhez hozzájérv|az önkorm ányzat a
ryermekek ellátásrának koltségét ki fizeti:

l0
Rostasi Mária: Ha az áÍrrgneti nevelésbe vett ryermek szentgalt,ttsy az ezzel
kapcsolatos összes koltségeket a szentgáli önkormálryzat fizeti.
Yassné Ba]az s Györgyi

:

Javasolj a a hozzé4érulás megadását.

A Képviselőtesttilet eryhanguan, - ? szavazattal'- ellensnvazat nélkiil - az alábbi
hatÍrozatothozta:

t..

43/2000. /TII.31./

okKt sz hatórozat

Úrkut Kozség Önkorrrranyzata 2000. Augusztus 1. Napjától
biztosítja a helyettes sztilői feladatok ellátását Urkut Kozség
tsrtiLletén, valamint bozzájárul abhoz hory SzentgráI község
onkonnanyz atával Ellátasi szerződés a}apján e feladatokat a
helyettes sztiűő ellássa.

Felelős: polgánnester
Határidő: augusatus 3 l.

FfaffZsolt polgarfiIester: A Német Kisebbségi Ónkorményzat azza|a kéréssel
fordul a Telepti1ési Ónkormrányzat felé , hory anemzetiségi nap megszervezése
d./

ezértkérikaz önkormiínyzat tamoga&lsát.
Javasolja' hogy apénanaradviány terhére 75 elFt-al az önkormányzat is jánrljon
hazzá a nemzetiségi nap költségeihez.
sorárr sok volt a többlet-kÓltségtik,

A Képviselőtesttilet eryhangúan - 7 szavazatta7,- ellenszavazat nélkiil - az alábbi
határozatothozta:

{

41/2o00. /wI.31./

ÖkKt

sz-

hatdrozat

Úrkut Kozség Önkormanyz ata a2000. Évitotsegvetesében
a péttnrtaradvénya terhére 7 5 ooo. _ Ft támogatást bizto sít a
Német Kisebbségi Önkorm ényz.at tészére .
.

Fglelös : polgírnre stsr, jegyző
Határidő: azortnal
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Pfaff Z.solt polgrirmqstgr: T áúékoztatja a Testtiletet, hogy felvette a kapcsolatat az
Ajkai Avar Kft_vel a Kilench áa utcai, a Zsófiapus ztai és az Arok utcai
szemétszá{lítás megoldása érdekében.Kidertiüt, hogy a lcukás altő azArok
utcában minden további nélktil tud kozlekgdni, í5l ott a szemétszáillitás
megoldott.
A Kilench éu utcéhan és Zsifiapuszta kiiltertiletcn viszont konténeres
szemétszállítás valÓsí1ha1ó meg' A Kilenchéntúeában 1' ZsÓfiapusztánZ db
konténerre lenne sziikség, melyek ára egyotként kb 5o elFt, melyeket vaw az
Ónkorrniányz at, vagy a lakók vásrárolnrának negRostaqi Maria jegvző: Feltétleniil sztikség van a konténerekre, javasolja az

Ónkormányzatvásaroljameggazdaság;tafialékaterhére.

A Képviselőtesttilet eryhanguan - 7 szavazattal,- ellenszavazat nélktiü ' az ilábbi
hatánozatot hoáa:
4 6/2,000.

IVII. 37./ Ökl{t sz hatúrozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzata Kilenchiíz utcában ldb,
Zsófiapuszta kiilterilleten2 db összesen 3 db konténer
megvasarlásáúhatározza el150'000.- Ft értékbena 2000.
köhségvetésben' a gazdaság;tartaték terhére.

Éü

Felelős : polgárrne ster
Hatríridő: azonnal

Vassné B4lazs GyÓrs{i: Szeptembet 2.-ánkertil sor a kÓzségben a milleniumi
zászlő átadási tinnepségre' Hamindenigaz,akoztarsasági elnök leszaveldég.
A faluban felkell hívni a lakosság fig1relrné! hogy ingatlana előtt te5len rendet,
jó
és nem utolsó sorban a község kazűtjait,koztereit is rendbe kell tenni. Naryon
lenne, ha a Takarékszövetkezet plötti téren virágokat le\tre elhelyezni, és a
vtzelvezeto arok melleffi vaskorlátot ki leheüre cserélni. Érdeklődött, akorlát kb
150 efft lenne.
előtü ingatlanértékesítésbőlbefolyÓ összeg felét' varyis
5o elFt-ot a vaskorláüa fel leheüre hasma]ni, valamint a csapadékvízelvezetesnél

PfaffZsoltÁ benzinkut

I2

a járdalapozás az idén nem valószínii hogy be lesz fejezve'
biztosítani a l00 e/Ft_ot.

í5l onnan kellene

Vassné -Balazs Gyorgyi: Menn;riért wártsa Fuith Vencel a járdalapokat.

PfaffZsolt Az 50x50

cm2_eseket 305._ Ft_ért láfás ér/, a 40x40 cm_eseket l90.-

Ft-ért lafás árl.

A Képviselötesttilet eryhanúan - 7 szavazattal"- ellenszavazat nélktil - az úábbi
hatÍrozatothozta:

?

1ő/2o00. lWI.

3

1./

Ökffit sz" haÍórozat

Úrkut Közseg onkormanyzati Képviselötesttilete a
Takarékszovetkezetmellettivizetvezetőárokkörtili
vaskorlátra a 2000. Éut<omegvetésben az
ingatlanértékesítésterhére 5 0. 000. - Ft-ot, a
csapadékvízelvezetésretervezett összegböl 1 00. 000' - Ft-. ot
biztosít.
Felelős: polgánrrester
Határidő: azownl

PfaffZsolt polgármester: Tájékoztatja a Képüselőtestü]etet, ho5r a Satal kft
értesítette, hogy lehetőség van a MINIMAX ryermek csatorna bevezetéséte.Ez
üszont aájelentené, hogy a havi p|őfizetői díjat kb 6oJoo,- FÍ/lakás emelni
kelenne, valamirrt 70-180 e/Ft lenne abevezető Ír.

Mádlné Sas AnikÓ: Ha újra emelni kell az árat, nenlfogia érdekelni a lakosságot.
Kti{Ónben sem lehet tudni, milyen ez a mtisor. Javasoljaazijzemeltető felé
tolnácsolni, hogy egy kb 1 hÓnapos próbaadást csiniljon, hogy lakossag el tudja
dönteni, érdekli-e a csatorna.
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pfatrZsglt Megbeszéli a Satel kft-vel

a felvetődottjavaslatot.

Több tárgy ngrn volt' aBolgiirrrrestet az tilést 9.30 órakor berekesztette.

línft.
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