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aa"n/ du. ts.oo Óraikezdettet megtartottrendes tiléséről'
o
Jelen vannak PFaff Zsolt polgármester'
dr. Dóczy Mariann

Íffii Z,a(tin

KocsÓ Jánosné
Ktsin ZtÍtÍnlné,
Lisztes Győző
Máálné Sas4nikó
Rieger Tibor
Vassné FraÍér:sGyorryi

k@selők'

Tanáeskozrtsi ioegal részt vesz: Rostási

M;éíflÍajegyző

Rénes Mária koqrwizsgáló,
C:zrráw Karolyne iskola igazgatőja,
Toplakné Feith Rozália ovoda vezetője

Az ülés helve: Kcrzsé$táz'a _ tanáeskoá terem'
PfaffZsolt polgármester: Koszorrtotte
tito t'ut*ozatképes, mert a Testtiletet
fő jelat van.

a megielanteket és megallapitottz, hogY az

10 tagiából 9

elfoEzt követően ismertette az tiles napirerrdjet' rnelyet a Testlih egyhansl*ag
gadott.
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NAPIREND.

1.l Úrkut Ktizség onkormrínyzata 2001. évi koltségvetéséről
rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

2./Yegyes tiryek.
a./ polgárrnester illefirrátye.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELQTT.
a./ Jelentés a lejrárt hataridejti testtileti határozatok végrehajtásaról'

Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgármester: a l,cjart hatiridejii testtileti hraténazatok vegrehaj*{saról
az alábbt szóbeli jelertést tette:
2-4/2aa|. il.t'Í .l okKt. sz. hatirozatoÍc. ABursa Hrmgarica Felsőoktatási
ÖnkormanyzatiÖsztondíjprt}yáznrfuúkapcso[atosártesft ések'tájékoztatók
postázva lettek.

S?Üal. &.1?.! Ól<Kt. sz.hatirrozat: Azi{rmy János Tahetséggon$ozÓ
prograrrrhoz való csatlakoásról szó}ó testÉfetr dffifua pélyá.r:attal Qgytitt
megktildest nyert.

Kerdés- hozzaszolás: Nem hangzott el.

A Képviselótesfiilet alejÍrthataridejii testtildi lratározatgkvégrehajtásxól szÓló
tájékazt*tttegyhang*anelfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA'
1

.

l

UrkbtKÓzség Ónkormanyz ab 2aa L Évikoltségvetése - rendelet_tervezet.

ElőadÓ: polgármester

/Íiasos előterjesáést a képviselők el'őre megkapták./

2

PfaffZsolt polgármester: Kiegészítésébenelmondja, hory a randelet-tervezettel
ogytitt a konywizsgálói velemanyt is megkaptrá,k a testtileti tagok' Sajnos a20al.
_
évi koltségvetesi terslezet hiánqrd késztilt, rnelyet a WrmttgylBizottsagnak
melyen a képviselők is részt vettek - sikerillt 920-000.- Ft-ra lesziikíteni.
Javasolja e hiany pótlásara a EáIzszámlaról ezt az osszeget' vagyis a 920.000.- Ft_
ot átcsoportosítani a koltségvetes i szémilára.
A költsegvetési mérleg eryensrrlyba|tazásaerdekeben már aPénzti€yi Bizottság
tilesén is javasolva lett, hogy ahéni segítségnytljtas csak a kovetkező évben
keriljon bevezetésre az önkormámyzatltá1. Elmondásra kertilt akkor is, hory ezzel
mulasztásos törvén1rsértést kovet e|az Ónkormanyzat, de az anyagtrak hiánya
miatt javasolja, hory ez kertiljön kia koltsegvetésbőlA szÓveges beszámolóban leírtaknak megffielően kéri a tornaesarnok bér1eti
díjának megátlap itását 2B*|. Marcius 1 . Napjától.

Kerdes: hozzászo!ás:
Vassné Balazs G}rorryi: Első körben a hiány 14 miltió forint volt, rnelyet a
Penntgyibizofisagnak sikertirlt lefmagnia. A triany potlásara neki 1enne még ery_
két javasl ata. Előszor is szcretné megkérd en:i a jegzőtől, hogy az ővoóában az
óvónők nemzetiségi pótlékot kapnak, kivéve aá, akinek kozépfokrí nye}r.vizsgája
van, ő nyelvpitlékot kap. Ezigu3ogszerii?
Egyetért a polgárrnester javaslat áv al, nevezetes en a girszéműám levő 920 eff t
átcsoportosításával a koltsegyetési számlara.
Rostási Mária jeg.vző: A nemzetiségi ovodában az óvónőknek jogszabaly alapjan
nemzetiség1 potlék j at, attemzetiségi potlék mel+ett, illetve helyett nyehrpótlék
nem jar.
Toplakné Feith Rozalia ivodarrezető: A nyehpit}ekot akozépfokú
nyótoui"* gétvalrendelkező óvónő mar vary l0 éve kapja. A nernzetiségi potlek és
a nyelvpótlék kozött pénztigyilegr*ncs nary eltérés- ád 28 ezer forint '. Ez a
tetel mindig ktilon van tervezve akoltségvetesben. Javasolja eztÍg benn hagyni
a koltségvetesben.

YJenZairténrÉ: AzadhatÓ pótlékok korében javasolja a nyelvpótlék tnegadását a
nemzetiségi pótlék helyett.

PfaffZsolt polgármester: A nyel\pótlék megadása mellett van, javasolja e
kérdésben a Képüselőtesttilet szőtazzan.

a1

A Képüselőtesttilet - 6 igen,2 nexn,1 tartÓzkoőő szavazat rnellett ' az alábbi
határozatot hozta:

u*utra=segÍ

zatfrffi|retisegiÓYodaj ában
a kozépfukri nyetrrvizsgávatrendelkező ővőnő részérea
nyelvpótlék megadásat j avasolj a.

HataÍidü azgnnal
Felelős: polgármester

Klein Zoltanné: A tervezetben az tgazgatáson nem volt jubileumi jutalom
tervezve. Mos(van.
Rostási Mária jeryző: Az elmÜlt napokban lett kiszámolva a hivatalsegéd
munkaviszonya, J.tyuot kidertilt, r'ogv Zoa2saruér 4.-énbetolti az 56. Életevét
és miár az idei év második felében meg' lesz a 38 ávesmunkavis zoayt, így
öregségi nyugdíjat veheti igónybe. A jubileumi jutalmat az idénki kell frzetr,i,
valamint a felmondási időre jaró bért is.

Klein Zoltanné: A fehnÜüdási idore jaró bér hol lett betervezve?
Rostási Mária jeervző: A felmondási időre jáÍőbér azértnem lett betervezve, mert
őrodÍ'buo alétszámesökkerrtés miatt pályázat alapjénvisszaigenyelhető a
kifizetett összeg ery része, mely szántttásat szerint fedezri fogia a koztisztviselő
feiÍnoftdási időre jaró berét.

i

Imn ZtLtérrl: A tornacsarnok berleti diiéfi ő is soknak tartja. Meg kellene
e.a"*roa"i' hogy a környező teleptiűéseken milyen magas a bérleti díj és csak azt
követőerr dönteni.

PfaffZsolt polgármester: A tornacsarnok mostani bérleti díja még a gáz fiités
koltségétsem fuezi. A bevétel rrreg így is naryon kevés.
Czirakv Karolyné: Az iskola_napköZinél naryon soknak tarja a 410._ Ft-os térítési
drjat.

Rostási Mária jegyző: Az írásos előterjesztésből is kitíírrik,hogy 2o0l.
aziskola tewezibevezetni az iskolai napkoz'it. Elmondja'
S".pt.*Uer t. napiet
r'osy mivel az iskola részéról a szet\rezés az elmúlt év végén,1Il. az idei év elején

il
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és azá1lami támogatás iránti igényt 2000. októberében kellet leadni, a
napkoás ellátásra allami finanszkozásnincs, eá utólag 2ÜOz. evben lehet
póio1ni. Az Ónkormányz at azottbansajat bevételei terhere hozzáiixr#tat a térítési

tÓrtént,

díjak mérsék}eséhez.
pedig
Zoltán: Naryon soknak tartj a az étkezések térítesi d|át, az ernelés
nem infláeiót kovető.

Im

Vassné Balazs Györg.vi: Ha az úéő260.-Ft, akÍcr atizőtai,uzsonna l50._ Ft.
ezt az összeget is soknak qrtja.
jelenlevő Beli
Szabolcsot megkerderm a3Ü %_cs emelkedesről'

PfaffZsolt polgármester: Javasolja

a

lú tu1ajdonosát,

o

Fehér

Fehér Szabolcs: Az elmult évberr többször volt aremelkedés, amit ők év kÓzben
a tfftési
nem érvényesítettek,mivel évente csak eryszet,március 31.-ig emelik
meg, de
díjakat. Ha ezenlehefire vÍiltaztatrlt,ilgy ez több lepcsőben valósulhatna
ermél kevesebb díjértnem tudjak válla}ni az etkeztetést.

Klein Zoltánné: A térítesidíjakhoz hozzájárvlhatna az eNkormányzat,ba esetleg
valamilyen varyontar gyat az Önkormányzat értékesíthetne.

PfaffZsolt: Eladható vagyorrtarry sajnos mar nincs az Ónkorményzat
tulajdonában.

A Képlisebtesttiletl igutszavazattal,
szav azat mellett

az aLábbi

1

nem szavazattal' és 1 tartózkodó

llortÍrffiL\oztu

Zf2aEL ]ÍI.GJ Ül&t sz-katároznt
A Képviselőtesttilet
*.l az islko@rat2ÜOt. Érrito*egvetéqének
egyensnlyb a hazása érdekébena kamatbevételeket
920.000.- Ft- a gázkanrru számlan lévó
bevételeibo| fedezi,
b./ a tornacsarnok bérloti díját 2001. Marcius 1'
napjátÓl
- 3000.- Ft/txalffi ffi felett' vidékieknek:
3600.- Etlaralt} fó felett
_ 5 00. - FtJ oral fő, vidékieknek 800 _ F tl őral fő'
-

5
_

alkalffii artlsoknál: 5Ü00._ Ftlalkalom.

c.l ap&zigyi források hianya miatt ahízi
segÍtse€ilytljtást nern szervezi meg'

Felelós: polgárnrester, jegyző
Halfuidíő'.

űqnnal

PfaffZsolt: Az onkorm érryntktiltségvetésetsikertilt egyerrsúlyba hozna a
Testtlletnek, í51 j avasolja annak elfogadását'

A KépviselőtesttiLlet 8 igen, ! ftem szavazxttal az alabbi rendeletet hozta:

Úl*at r<o"seg onkormaryzata 200

tr'

Evi

kÖltsegvetése.

/A rendelet szószerinti szÓvege a3tgyzőkönyv
mellékletet képen-l
2. napkerd Veryes tigYek.
a.i Polgtrmester berének megállapítása'

Madlné Sas Anikó az aóhoc bizottsag elnöke a polgánrrester berének
Yo'
..gáil"pÍtá.á''át poasolja a Testtiletnek hogy a deoember 3l.'i bérérea8'75
17o.700._ Ft.
os Jmebssel éljerr, igy zoot Januar 1. Napjától a havi befe
Kérdés-hozzászólás:

Pfaff Zsolt polgármester bejelentette személyes érintettségét, igy a dontéshozatati
eljarasban nem kíván résztvenni.

A Képvisetőtestíilet egyhangt}lag - 8 szutantta!'

- elIenszavazat nelkÍil - az alábbi

tlatéromtot hozta:

Ú**t rozség Ónkormanyzata Ffatr Zsolt
polgáffi€ster illefinényet 200 1 . Január
havi 1 ?o.700.- Ft+an Íilapttjameg-

1'

naRjátÓl
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Felelős: jegyző
Határidő: azepn
b.l Pfaff Zsolt poleaffnestef : Az ehnúlt testii{eti tilesen képvisel,ői interpelláció
_
aramkimaradás
során msrült r* u t o".eg oil}arnos energia ellátása a több órás
okan -, melyre az ÉoÁsz Rt-tőr kéftaffi Írásban-felvúagosítást'
Az írasbelivaIasz felolvasiísrakertilílmely fiegyzőkanyv mellékletétképen'l
I(erdés. hozzaszólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet aztnterpe!!ácíÓra avÍiaszt eryhangtlan - 9 szavazattal,

-

e!\enszav azat nélktil _ elfogadtac./

RakocÁu.43' sz. alatti Önkormanyzati bérlakásról.

Pfaff Zsolt poleármester: S zaló hexűné elkoltoz ott az imkormanyzattffiIakásbóL
t"lJr*- t iti'it tt.j* u tut ásra igénylő lenne, akik köztilírásban is adtak be
igjnyt, mint bérleti jogviszonyra, mind pdtg vásarlási cé11a1. A
r.epviserorcstiiletnel megkelit uttoooia, hogy mi leryen az önkormémyzati
az
tulajdorú lakassal' KertiLljon eladásra, feffiításra 'YZry más célra hasutálja
onkormányzat.

Kérdes. hozzászÓlás:
fogorvosi
Rostási Mária jegyző: I(orábbi testtileti ülesen felmertilt, hogy esetleg
mellett'
rendelőt alakít kj azÖnkorrrrányzat, a fogorvos pénztigyi ?Ímogatítsa
Mivel az otkormámyza&ak ez azutolsó olyan' arÍmylag hasznalható állapotban
lévő ingatl aÍla)-ha nem lakás cé|jéralesz Laszná|va' e5l közosség1házzá
lehetne átalakítani.

Dr. Dócz.v Mariann: Jó otletnek tartja, mivel abban kisebb rendezvényeket
a *yugdíjas klubnak, fogorvosi rendelőnek is helyet
t"t'"t''" taÍtál}i,
lehetne adni.

"'"tt"g

Szeclrenyi
PfaÍf Zsolt polgármester: Tájekoztatja a kepviselőtesttiletet, hogy a
pedis a f,efujítani kívant
terv szerint u rn a*r.r,ijite* yaÍyánnbhet, saját erőkerrt
jelent meg pontosan
lakás értékétbeszanítjak. Mivel apályézaikiírás még nern
nern lehet tudni mik a feltételek.
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Hilatalnak is
Vassné Balazs Györeyi: Internetről kell lehívni. A Polgánrresteri
hory azilyenpályázatokat első
meg kellene rendelni e azlnternet szolgaltatást'
kézből tudja.
mód vanrá,ttgy u orvosi
Dr. Dóczry Mariann: FeltétlentiLl páúyátrlikell^és ha
_-Csokonai utcában lévő - önkormarryzatí
rendelő tetőfelujításara és a többi
berlakás felirjításara islehet majd mondani'
Polgármester: Apályánatikiírás birtokában mar tobbet
az' hory a
*ellnondottak alapjan a képviselőtesttiletvéleménye
senhérleti
Rakóczi u. 43. Sz. alatti onkormányzatí birlakás-mosrr:e_keriljon
palyáaifeltét1entil
jogviszony megkÖtésére,sem az eiadásne kertiüjon szóba' de
kell.

@,

Összefoglalóját'
A Képüselőtesttilet egyhangutag elfoga dta apolgármester
a test'tiLlettől ígéretetkapott' hory a
d./ Vassné Balazs Györgyi: A elmúlt évben
any agi
ok1"rrél me gszeÍZéséhez az otkormény zatto|
közoktatari
elktildeni' és kb egy héten beltil a
tamogatast kap. A jelentkezési lapot most kell
tanffi is be kell fizetri. Szeretné tudni, számíthat-e a támogatásra'

r"ukffi

a tamogatást'
Dr. Dócav Mariann: Emlékszik rá a képviselők ígéretére,javasolja

Rostási Mária jegvző: Milyen osszegii a tandíj?

féléwől van szó, beiratkozásra
Vassné: A tandíj ery féléwe60.000._ Ft. és néry
Eo.ooo- rt-ot kell vinni, frőiskolai rendszerií oktatas.
Rostasi Mária Jegyző: Ó eertanfo+vamra
50.000.- Ft-ra gondolta.

gondt, melgrek költségÉkb 40-

tud vallalni'
Vassné: Most kelldonteni róla, mert ő ennyit nem

@-

önkormányzatnak.

i

a
sem gondolta hogy a tandíj ilyen sok lesz' Javqsolj
pt. kifi""tesét és ene még vissza kellténrie az

Pfaff Zsolt polgármester:

'8
A

Ké

Több targ}Í ffffi

$4'hn*
poteánmsstff

polgámester javaslatarral egyetért.

vgh apolgifomest€f az tilest 1 8.o0 makor berekesztette.
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(lo. d.,.'$9..' -Rostasi Mrária
Jtgyző
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