Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
E 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. E88/230-003.
E-mail: i egyzourku@vnet.h u
Szám: l9-l3l2004.

JEGYZoKÖNYv
Készütt: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete2004. november 25.-én
du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
/csütörtökörr/

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - tanácskozó terem.
Jelen vannak: Pichler József polgármester

Kocsó Jánosné,
Mádlné Sas Anikó,
Lipp Józsefné,
Lisztes Gyóző,
Vassné Balézs Györgyi képviselők.
Távolmaradását beielentette: Imri Zoltán Kökönyei

Edit, Rieger Tibor képviselő.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási }i/látria jegyző'
Cztráky Károlyné i skolai gaz gató,
Karisztl Jánosné óvodavezető.
Pichler József polgármester : Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívottakat' majd
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 6 fó jelen van.
Ezt kovetően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 6 igen
szav azaftal. - e l l en szavazat nélkül - e l fo gadott'

Napirend:

1.)

Úrkút község Önkormanyzat}}}4. évi költségvetésének módosítása
Rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

2.

)

Úrkút Közsé g Önkormrín y zat 200 4 . III.
tájékoztatő.

ne

gyedévi kö ltsé gvetéséről

Előadó: polgármester
'

3.) Úrkút Község Önkormanyzat}}}5.

Előadó: polgármester

évi költségvetési koncepciója.

-

2
4.) Helyi adórendeletek módosítása'

Előadó: polgrírmester
5.) VegYes iigYek.

Napirend tárgyalása előtt:
a.) Jelentés a |ejárthataridej ű testületi határozatokvégrehajtásáról'
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak'/

Kérdés.hozzásző|ás: Nem hangzott el'
_
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül
|ejárthatáridejűtestületihatározatokról,elfogadta'

A Képviselőtestület egyhangúlag -

6

a Jelentést a

Napirend tárwalása:

1.

módosítása
napirend: Úrkút Község Önkormanyzata20O4. évi köttségvetésének
rendelet-tervezet.

Előadó: Pichler József polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

nélkül _ az a|ábbi
A Képviselőtestület egyhangúlag _ 6 igen szavazaltal, - ellenszavazat
rendeletet hozta"

1212004. (XI.25.)

ÖkKt rendelet

zsé g Önko rman y zati
költsé gvetése módo sít ásár őI.

Úrkút Kö

Képvi s e l őte

stü1e t 20

0

4 . év

i

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezí.l

2.

napirend: Úrkút Község Önkormanyzat2OO4.III. negyedévi költségvetéséről
tájékoztatő

Előadó: polgiírmester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'i

J

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné: A III. negyedévi költségvetésitájékoztató a tényleges felhasználást
t"k'"'r-' időarányosnak mondh atő, tiilépésfőleg az enegiahordozóknál van, de azt
tudja is a Testület hogy miért. Javasolja atájékoztató elfogadását.

A Képviselőtesület egyhangúlag - 6 igen szavazattal,

- ellenszavazaÍ néIkid/r - az a|ábbi

határozatothorta:

57/2004. (XI.25.| okKt hatdrozűt

Úrkút Közsé g Önkormany zata 200 4 . III.
költsé gveté s érő l szóló táj ékoztatőt
17 8.450 e/Ft bevétellel
I47.832 e/Ft kiadással
elfogadja.

ne

gyedévi

Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: 2004' december 31.

3.

napirend: Úrkút Község Önkormányzat2}}S. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler József polgármester: A Pénzügyi Bizottság véleményealapján mondja, hogy az
i

sko l ánál a r epr ezentáciőr a tew ezett ö

s

sze g s ok.

Czirákv Károlyné iskola igazgató: A keutschaki iskolával a kapcsolat ápolása, továbbvitele
érdekében terv ezték a r epr ezentációt'
Vassné Balázs Györgyi: A Pénzügyi Bizottságvéleménye a2005. évi költségvetési
hogy - áItulábanvéve tükrözi az adott feladatellátásra fordítható
úgy
k""*p"'ó'ó'
^ósszeget'
javasolja hogy a 2005' évi költségvetési rendeletben az iskola
'*"g^tt,
vis'oít
reális
csokkentse areprezettácíőratervezett összeget, az ugyanis több mint az egész
aziskolánál a továbbképzésre kapott normatívához_250.000.- Ft
önkormányzat€.IJgyancsak
_ 196 e/Ft-ot -. Az áIlami támogatás a
- majdnem ugyanannyit tesz hozzáaz önkormányzat
kötelező tovabbképzéstszolgálná, nem tudja elképzelni hogy a legtöbb pedagógust évente
kell kötelezően továbbképezni.

Czirákv Károlyné iskola igazgatója: Anett, Mariann a német nemzetiségi nyelvoktatás miatt
elli kötelező továbbképzésen vesz részt. Jogszabály írja eIő a kötelező
t""-t
továhbképzéseket.

jogszabáIy,hanemaz
Vassné Balazs Györevi: Nem csak a kötelező továbbképzéstírja elő a
i'' r'"gy t'ány évente kellkötelezően továbbképzésen részt vennie a pedagógusnak.
'atrt
Anettet, Mariannt kötelezte-e a munkáltató az iskola e|végzésére.

Cziráky Károlyné isk. ig.: Nem kötelezte'
az adott dolgozó az iskola
Vassné Balazs Gvörgyi: H a jogszabály szerint nincs kötelezve

ffiuhógyapedagógusisvá11a1jonrésztatovábbképzés
a teljes kö.ltséget.

koltJégeiből és ne az önkormányzatviselje
a
A Pénzügyi Bizottság véleményénekfrgyólembevételéveljavasolja \o1:enció
hogy a kiadások a
elfogadáJát, a koltsélvetési ,.rrd"l.t.t pedig úgy elkészíteni,
bevételekkel egyensúlyba legyenek'

A Képviselőtestület egyhangúl ag -

_
6 igen szava zatta|, - ellenszav azat né]lkúI az alábbi

határozatotltozta:

58/2004. (XI.25.l okKt határozat

rkút Közsé g Önko rmán y zat Képviselőtestüle te a 2005'
évi költségvetesi koncepcióját elfogad és egyben felkéri a
polgármestert és a jegyzőt,valamint az
5.
intézményv ezetőkét, ho gy u lehető sé gekhez mér te n a 200

Ú

éviköltsegvetésirendeletethitelfelvételnélktil,
egyensúlyban lévő költségvetésként készítsékel'
F elelő s : po l gár me s te r, j

e

gy

ző, intézményvezetők

Határidő: 2005.február 15'

4.

napirend: Helyi adórendeletek módosítása'
Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés.hozzászó\ás:
magasabb összeget
Vassné Balázs Györgyi: A kommunális adónál atervezettőleltérő

jffi'-Ftéviadóhelyettévi3500.-Ft-ot'ésvé1eményeszerintmég
a környék kommunális adós tételeit, ezmégígy sem sok'
Aziparúzési adónál mennyi jelenleg a plafon?

irrn..rr.

Rostási Mária jegyző
legmagasabb.

:

Az

adő évi mértéke

az adőa\ap 2,O Yo ami jelenleg

Pichler József polgármester: o is az év 3500

.-

a

törvényben a

Ft mértékűkommunális adót javasolja'

A Képviselőtestület egyhangúl ag _ 6 igen szavazatta|,

- ellenszavazat

nélktil _ az alábbi

rendeletet hozta:

13i2004. (XI.25.)

ÖkKt rendelet

rkút Község Önko rmán y zati Képvise1őtestü1e te
_ rendelet
(XII.20) okKt - íparúzésiadóról szóló
módosítása.

Ú

13 l

I99

5

.

5

/A rendelet szó szerinti szövege

képezi.l

A Képviselőtestület egyhangúlag
rendeletet hozta:

-

a

jegyzőkönyv

mellékletét

"s|'

6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

1412004. (xI.25.\

ÖkKt

t#*l;}

Úrkút Község Önkormányzata9lI995. (xI.30.) Ötrt _
kommunális adóról szóló - rendelet módosítása.
/A rendelet szó szerinti szövege
képezí.l

5.

a

jegyzőkönyv

mellékletét

napirend: Vegyes ügyek.

Pichler József poleármester: Javasolja a közmeghallgatás
lkeddl du. 1 6.00 órát meghatározni.

időpontjául2004. december 14.-ét

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

6 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

határozatothozta:
59/2004. (XI.25.| ÖkKt hatlírozat

A Képviselőtestület 2004. december 14.-én /kedden/ du. 16.00
órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Napirend: 1 .l T ájékoztató Úrkút Kcizség
Önkormrínyzata 2004. évi költségvetésének
vé grehaj tás ár ől, 200 5 . évi költsé gvetési konc epciój ár őI, a
helyi adók Felhasználásáról és a környezet védelméről.

Előadó: Pichler József
Polgármester
Felelős: polgármester
Hataridő: december 14.
Több tárgy nem volt, a polgármester azülést 19.30 órakor berekesztette.

Kmft.

Q*il"4

Pichlerbózbef
PolgárrlreJter

ll

/QO,e.fo-r..s&^
Rostási Mária
jegyző

--

