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Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármester,
)

dr. DÓczy Mariaan,
Lmrj ZoltÉn
Klein Zaltánlli'é,

Lisztes GYazo,
Mádlné Sas Aniki,
Rieger Tibor
Sztics Péter,
Yassné Balazs Györgyi képviselők'

Távolmaradását bejelentette: Tenk Attila képviselő

Tanácskozási joqga] részt vesz: Rostasi Mária jegyző
l. napirendi pontrrán. Cziriky Karolyné pityirt'i:'

Az tilés helye: Kozséghaza _ tanácskozÓ terem'
a nregjelenteket. Megállapitotta, hory az
jelen van'
tités hatarozatképes, mert a Testíilet lo tagiábil 9 Íő
el_
Ezt kÓvetően ismertette az tilés napirendjét, melyet a képviselők egyhangxilag

PfaffZsolt polgármester. Koszontotte

Íbgadtak.

NAPIREND. l.i

Iparürzési adórendelet mÓdositása - rendelettervezet.

Előadó: Iegyző

2.i

Átahnos lskoia igazgatoipályazatok elbiráiása, kinevezés'
ElóadÓ: Polgármester'

3.1 Vegyes tigYek.

a.i Napkozi otthonos Óvoda vezetoi állásara
kiirása.

piiyi**t

ugye'
b.l Napkozi otthonos Óvoda menzai és ktilsős étkeztetési
c./ Kozségi kábeltv iizemeltetése'

_ rendelettervezet'
1. napirend. lparÍizésiadórendelet módositása

ElóadÓ: Jegyző

llrásos előterjesztést a képviselők elóre megkapták'/
Kérdés"hozzászÓlás:
szerint a bánya is
Vassiré: Ez minden viúlalkozásra vonatkozik rnajd? Véleménye
'mönkormanyzat abanya-ipariizési
létrg tud hoani ilyen munkahelyet, és így
az Ónkormányzat gazdálkodásara'
adÓjátÓl elesrte, ami nagyon veszélyes G**

Lisztes GyőzÓ: A 25

qÁ-kala bánya is meg tudja oldani.

gazdasági szelYezet ilyenen
Rieger Tibor: Nem tartja valÓszintiiÍrek, hog_v más
g"''d"lk"- e ak&ú 25 %}relyett juuu*tj" a módositást 50 Ya'ra korrigálni,
igy nem veszélyes-

PfaffZsolt poleá'flnester: Ő nem látja vcszélyesnek

a lrelyzetet, mett egy

loo

fos

50 emtudná t<iatat<itani a rehabilitációs mrrnkalrelyet
vállalat, mint a uffim
bernek. Javasolja a rendelet elfogadását 50 %_kal'
A Képviselőtestiilet egyhangrrlag
rendeletet hazta:

-
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szavazattal,_ ellenszurazatnélktil - az alÍbbi

3l19g9. lIÍÍ.29.lÖt<t<t sz. rendelet
módositasaI3l1gg5. lxv.zaiÖi<xt. sz. ipartlzési adoról szóli rentlelet
14 rendelet szÓ szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletrrkepen'l
2. napirerrd:

Átdanos Iskola ígazgatői pétyi:zaíak etbiíalása' kinevezés'
ElőadÓ: Polgármester

résá venni, iry javasolja
Polgármester:Mivel a vidéki pátyáztl az ürlésen nem tud
a pály ázatokat zitrt ülésen me gÍárgyalni'
Í Zátt tilésről kíúonj egyzőkönyv késztil' /
3. napirend: Yegyes ürgyek.
a.i Napkoziotthonos ÓvÓda

Yezetői allásara pÍ*yÍnat kiirása'

Elöadó: Polgármester
1999. Arrgusztus
Folgarmester:Toplakné Feith Rozalia vezető ivÓnr3 megbizatása
Ezí'rt Javasoíja a ve3l.-vel lejár. Nyugoijazásáig még tÓbb mint 2 év van vissza'
zetői pály é'r:at kiirását.

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestüilet

egyhangrú ag -

g

szavazaltal._ ellenszavazatnélkÜú- az alátbbi

hatírozatot hozta:
L61gg9. l1lt.zg.i

Ötxt.

sz. redelc1 L-J.J"*

o

-tl{

Napkoziotthonos
Úrkut KÖzseg Ünkormányzati Képüse1otesttilete az Úr'1..rti
ÓvÓda Óvidavezetői allás betölte sér e páLy Íieatot hirdet.
és szakképzettség'
Pályi''atl feltételek: szakirányu feisőtb_krr iskolai végzettség
gyakorlat'
legalább 5 év pedagÓgus mirnkakorbeR szerzeff szakmai
program' 3 lróA pályázatokat iszJlanai életrajz, intézményvezetésrevonatkozó
igazoli okmarryok/ Úrkut
napnái nern régebbi erkolcsi ui"onyimar'y, lépesitest
számitott:1o napon
KÖzség Polgármesterének kérjtik ben-ltrjtani a megielenéstől
beltil.

szÓl'
A l'"ezetői megbizás l99g. Szeptember l.-től számitott 5 tanéwe

Illetrnény a kozalkalmazotti tr:rvény szerint'
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Feleiős: polgármester' jegyzŐ
Hatiáridő: azorxral
étkeztetésitigy_e'
b./ Napkozi otthonosÓvÓr;ía menzai és kti}sos

Eliadó: Polgármester
folyarnatosan szÓ volt az óvódai
Pol8ármester: Már az elí3zőstestiileti tiléseken is
egyeség tulajdonosa sok felmenzás és ktilsős étkeztetésről. Mivel a vendéglátó
örrkornrinyzatnak' melyeket most
szerelési, berendezési eszkozt adott kölcson az
a kiilsős étkeztetésmegsziinvissza kell adni" célszerii az ivÓdában a menzai és
_
Attiia a mostani hrlajdonos tájékoz_
tetése a tanév _ jtinius l8._tÓ1 végetól. Tenk
lso'_ Ft'l'igénybevételinap
tattaazonkormany zatat,hogy amenzásétkeáetés
A kettő
lifá-valcgytittl. Az ovódában a téritésidij l73.'Ft/ígénybeveteli
a vállalni'
köái kirlonbséget az önkorm íny zat szeptember l' +i51 át tudj
kozalkalmazotti jogv'_
Tajékoztatja továbbá a testiiletet,Ilogy az Óvódában}fó
szonyát kell majd megsziintefuri'

:T

ráfizetéses az onkorVassné: Szarnitasai szerirrt az ivodai menzás étkeztetés
manvzat"ai.. Az étkeztetéstaz államtámogatja'
az önkormany_

kapnak
Kiein Zoltárrrré: Sérelmezi, hogy az ovoőások soha nem
támogatva lesz'
zattolt{magatást, míg a' iskolasok étkeztetésefolyamatosan

A Képviselőtestiilot

8 igen, l ta*ozlrodás mellett

az alábbihatérazatot hozta:

1t l1gg9. lIIÍ.29.l Ötrt. sz. hatiározat

l8._tÓl a Napkozi
Úrkut Község Órrkonná*ryzat Képviselitestiilete i999. Junius
étkeáetést'
oor'ono* ovíaeuan megsziinteti a menzás és a ktilsős
i999. Szeptember
A menzás étkeáetés a Beli Kft éttsrmébenkerüú lebonyolitásra
1._tői.

melyhez az onA Beli Kft áltat megadotl téritéSidij l8o.- Ft/nap íÍfá-v'al eryürtí,
kormányz at 57 .'-

rÍlnap láfá-val

A Képviselőtesttilet utasitja

egytittl támogatást biztosit'

a polgármestert és a jegyzót, hogy

felelően a koltségvetésirendeletet midositsa'
Határidő: 1999. Augusztrrs 15'
Felelős : polgármester, jegyző

b'l Kozségi kábelfv tizemeltetése'

frntisknek meg-

Előadi: polgármester
tilésre meghivta a
Polgármester: A megbeszéltelarek megfelelően a mai testiileti
Satel Kft íigyve zetőjét, Szigeti Józsefet.
sikeriilt a
Tájékoztaiárd *t noodja, h-ogy azitcikarbarrtartókkalmég mindig nem
a karbantarszárződést megfuotrri' mivel a testtilet által meghatározottakalapjén
Ha kérésíinknekmegfeletást nem vállalják, aá ten a bkosság' d'j feienrelését.
mint a
lően a TestÍilet emeli a dijat, akkor az ajánLatuk uryanolyan,
naryv.ázsonyiaké volt, csak plussz progran a zircisknél nincs'

Két plussz
Szigeti József; Az iizemeltetéssel kapcsolatos árajánlahrkat tartják'
idön beliil be tudnali kofni, Ez nem kerürl pénzbe' A lakosság
p'-s-*"t

'ö*d

A rendszerre a szolgáitatói engedélyt azonnal hatallyal meg tudjak kérní'
kell csillagpon_
Vassné:T iszta az uzeaeltetési szerződés. Tudja, hogy z-o.!}-ig
hrlajdonos' tlgy honnan lesz
tos rendszert' kiépiteni. Ha az onkorrninyzatmarad a
pénz az átépttésre. A lakónak mennvit kellene fizetrrie.
forrás, la_
Szigeti józsef: Az átépitésrea pénzeszköz a Satel kft, onkormányzati
kossági forrás, és pátyazati pénzből jorme ossze'
R.ieger Tibor: VárbirÓ Tanrás dija benn Yan a havi

4oo.-

Ft_ban?

Szieeti József: Nincs.

pfaffzsolt: -lavasolja havi 5o.- Ft-al megemelni a dijat.
javasolja a 6411998'
Amennyiben április l-től a Satel i<ft lesz azíizeme}Íető' rrgy
alrszolút nem
Ör<rt. sz. hataro r-atotvisszavonni mivel szerződésköiésre
tény, bogy a karbantartást' hibaelharitast elvégezték,
Ónkorm iny zat ttzet'
ezért a dij at korábbi szerződésnek me gfelelően az

'{il.b;,
kenil Sor a zircie!*frel.Az

_
' az althbi
A Képviselőtesttilet egyhangulaB - 9 szavazattal, elienszavazat nélktil

hatlrozatot hozta:
l8/t999. fÍII.}g.l Öt nt. sz. hatátozat

Úrkut Kozség Önkonnanyzati KépviselötestÍrlete ő4n998.
Í#c*zatátvissza-r.'onja.

Felelős: polgármester

lxn'b'i Ötrt'

sz' ha_
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Hatríridő: azonnal

A Képviselőtesttilet egyhangul ag - g snvaza1tal,- ellenszavazatnélktiü - az alábbi
határozatot hozta:
19 Í1999. /I1I.z9.l

Ötrt.

sz. hatitrozat

a nagy_
Úrkut KÖzség onkonni*nyzati KépviselőtestÍilete 1999. Ápr*is l. napjátÓl
lévő kábeltv.
vazsonyi SatelKft-t biqxÁ,megazúrkt}ti onkorrrányzat tulajdonában
Hálőzat/rendszerl teljes tizemeltetésével.
A kábelw előfuetési dij 1999. Április 1. napjától havi 45o.- Ft mely az árfáttartalntar;;a.

FelelŐs: polgármester, jegyzo
Hataridő: azormal

Több targy nem volt, a potgármester az tilést 2o'oo irakor berekesztette'
kmft.

trfaffZsolt
polgármester

Rostási Mária

jeryző

