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JEGYZorÖxYv
Keszül* rrrtut KÓzség fu<ormatyzati Kepviselitesttilrete 20ÜL januar
L7 .-én l szerdÍnl du. 17.00 őra kezdettel megtartott rendes tiléséről.
Jelen vannak Pfaff Zs,olt polgiírmester'
dr. DÓczy Mariann
Imri Zoltrán

Kleln Zolténné,
Lisztes Gyóző
Rieger Tibor
Vassné Balrízs GyÖrgyi
kepviselők.

Távolmaradását beie{entette: Mádlné Sas Anikó, Kocsó Jrírrosné képviselők.
Tanácskozási iogeal részt vesz: Rostási

Az ülés helve: Közsé$létza - tanácskoző

l,Fví;éna jegyző

terem.

PfaffZsolt polgánrrester: Köszontötte

a megielenteket és megallapította,hogy az
tirlés hatarozatképes, mert a Testiiletet 10 tagiábÓl 7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a TestÍilet egyhangulag elfogadott.

NAPIREND.

l

/ Url<iftKozseg ontormrlnyzatl Kepviselőtesttilete-2ogtr.

munkaterv - tewezet.

Évi

Előadó: polgiírmester
2./ Yegyes ügyek.
a./ Bwsa lIungafi€a Felsőoktafiísi oakorrn áayzati
Öszt<indíjp eűyúat

előadó

:

polgiínrrester

b.l Arany János Tehetséggon dazoprogram
előadó: polgiármester

A./ Jelentés a lejrárt hatríridejű testtileti hatánozatok vegrehajtásáról.
Előadó: polgiírmester

hatÍrazvegrehajtásríról. J

Polgármester: Szóbeli előteq|eszteseben az alábbi jelentest
adja
alejrárt hatráridejű
J '- --_-J*
testtileti

74/20Ül. lXil.I&./ ÓirJ(':t. sz-M+;r;oza+, A-heb.iklíbeltáre
üzemelte{'esidíj?rrak
*
emeleséh e2 z hazzajaralonyila tko *; t m e gl<ti ráesinyertaS atel Kft Jérzé;
]-

Kérdés'bozzászőlás: Nem hangzott el.

A KépüselőtestÍilet a Jelentést egyhan
salagelfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
1' n'apirurd: Úrkut Közseg Ónk ormánymtir<epvisek'testtilote
munkaterve - teryezet.

Előadó: polgármester

Árrtos

elő terjesáést a kernriselbk előre megleaptak. 6

20s{. évi

b

NAPIREM}.

l/

UrH;/*xozsee; oakoffiaayzati
munkatenr - teryezet.

@20g\.

Évi

\

ElőadÓ: polgqrmester

2-lYegyres tigYeka./ Brnsa Hungarica Felsőoktatasi Ónkorm ány

zati

előadó: polgármester
b./ Arany

fuos

Tehetseggondazo progrÍlm

előadó: polgánnester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELóTT

:

A./ Jelentés a lejrirt hataridejii testtileti bztározatok végrehajtásaról.
Előado: polgármester
Pol€árrnester: Szobeli előterjesáésébea az alátbbijelentést aőja a lejarthat.íridejii
testtileti határoz végrehajtasaról.

DilI. 1 8./ Öldft. sz. hatargzat: A- b€lyi kábelterre rizemeltetesi díJí"uk
emel'ffhez ahszz,áaéndLő nyiffiorat megktildesrrryert a Satel Kft#te.
74l20o

1

.

Kérdés,hozzitszőlás: Nem harrgzott el.

A Képviselőtesttilet

a .Ieletrtest egyhangulag elfogadta.

1' napirend: Úrkút Kozség onkonrrányzati Kepviselőtesttilete
rmnd<aterve - tesezet.

Előadó: polgárnrester
/Íiásos előte{eszüest a kepüselik e}őre rnegkaptak.6

200l. éü

-,
Kérdés.hozzászólás:
Yassné Balazs Györgyi: A munkatervet javasolja elfogadni, mert a fő
gondolatokattmtalmazza, ami év közberr sztikséges, aztitgy is rendkívtili tilés
keretében a test'ri{et megtargyalj a.

A Képviselőtesttilet egyhangtil ag - 7 szavazattal, - ellan szavazatnélkÍil' az alábbi
batározatothazta:

Úrkúu<o'se5furcnnanyzati Képviselőtesttilote.
Évimrmkaterve'

200 l

.

Felelős: polgármester
Határidó : folyarriato s

2. napirerrd: Vegyes ügyek.
a.

l Bursa Hrmgaric a Fels óokatasi onttnmmvz*l Ósx;ondíJ páIy Ízat
Előadó: ?olgármester

Az önkonnányzathoz apáÍyénatikiírásban szereplő időpontig 6
páyinat érkezett. Mind a 6 páilyéz:rrt ervény es, aZ elöírt igazolások at a pá|yázők

Polgármester:

csatgltak.
Az alábbi píúyÍuatakérkeztek:
Vezer Alexandra Úrkút, Rózsa u. t3. Sz. alatti lakos. Családjában azl'főre
jutő áttagjövedelem 13. t6ü.- Ft. Yiúyáu;inak ery kisebb testvére Yan. A
esatádban az édesanya e$redtil végezkereső tevékerrységet,esaládi állapota

l

r'

elvalt.
SzabÓ Istvan Úrkut, Kossuthu .!/a. sz. aldti lakos. Édesanyja elvát családi
allapott'' kereső tevékeqlséget fotytat- A csatádbaLazlfőre juti
_kozépiskolai
átlagj övedelem 23 .433 - F t. P éiyÍnónak e5t fiatalabb
magantanulÓ - tesfvére van.
ReiútzAiz Úrkut, Ráhóezi u. 1. Sz. alattiffios. Édesanyja rokkant ny'ug{íjas,
édssapja a helyi banyánáLdotgozIh Egy kiskoru ryernrek eltart{saról
gondoskodnak, péúyÍr:őnkívtil. A családb afl az l főre jutó átlagi ovedelem 1 ó.
.

r

291.- Ft.

tl
I

r Kbin

t

l

Szabina Úrkút, B"ekeu. l0. Sa atatti lakos. Családjában azl fore jutó
átlag|Övedelem 19.075._ Ft. Egykislcoru tgshÉre van.
Pichler Anita Úrkút' Kossrrthu . D. Sz. ataffii takos. esaládjábanaz l főro jutó
átlagiövedelem 19 .o24 - Et Egy kiskoru tesMre van.
Licsauer Tamás Úrkút, Rakóczí u. Zla. sz;. atatti lakos. Családjábanazlfőre
jutÓ átlagiovedelem 26-+62.- Ft. Egy kiskoru te$t\Ére van'
.

Kérdés.hozzászÓlás:
Vassné Balazs Györesd: Javasolja azol<tatási Minisztérium áLtal aji:ttlásként
megadottak alapjrán az|főrejutó havi jÓvedelmet az Óregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 Yo-ábanmeghatarozrri. Indoklásul e]rnondja, bagy az
onkonrrányzat költségvetése egx'enl(rre lz millió forintos hianyt mutat, ezén kívul
a hánanyos helyzetii' rossz anyagl kÓriilmények kozott élő, felsöoktatási
intéznényben tanulókat kell támogafori . Apályánók köZül Yezér Alexandra felel
meg ekritériurrroknak. ot javasolja, haü 5.00&._ Ft_al tiforrogatrri.

Dr. DÓczy Mariann: Egyetért Vassné javaslatával.

Klein Zo}tanné: Apá|yazokközül

vélanényeszerint is ery pályénat felel meg a

feltételekn ek, Y ezér Alexandráé.

Imn Zoh{ar' o is a

legalacsonyabbjt'ffit;

vagyis Yezgr Alsxaildrát

támogatja.

PfaffZsolt: Véleményeszerint Szabó Istvan is jogosult lenne atÍlmogatásra. A
családjában él egy idősebbtest\.efe, aki jetedegmuÍ}kffiélktili' ot is eltarto1urak
kellene venni.
Vassné Balazs GyorPyi: Ismsrve apályálzok szociális helyzetét,javasolja ktilon_
lailon szavazást elrendelni.

A Képviselőtesttilet egyhangúan -'7 szavazaíta7,- e|lenszavazat nélkÍilaz alábbi
batérazatot hoáa:
2/2a*1-

/ItT / o*xt sz hatúrozat

UrkutKozseg onkoffiányzatiKepviso}őtesttilet

a

{ursa

ETrrngaricaFslsőoktaíaslonkmrruányzatioszfonprályráeat
kereten b€{ülYezerAlexan&ít Úrkút, RÓzsa u. 13. Sz.

5
alattilakost támogat1a 10 hinapon kereszttil, haü
5.000.- Ft-al.
Felelős : polgármester, jegtrlző
Hataridó: azgrrnal

A KépüselőtestÍilet l igen,

5 nem, l tartozJ<odó szavazat mellett az alábbi

hatiírozatot bozta.
3/20o7-

/L17J okKÍ sz hatórozat

Ú.mtrozség onk

orerényzat Képrziselőtestti{ete a

Rursa Hr,ngarica-Eelsőottatasi onkorrnanyzati
osztona6pályazafkereteÉ H{il nem támegatja fu abó
Ísffi t}*Crli Kossuffi u- Va es Reinitz ÁIiz Úrkut,
Rr*kócá u. l. sz. alatti lakosok páIyázatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselőtesttilet l igen, 6 nem szavazattal az alábbi hatérozatothozta:
4/2MI. /Í1?J Ökkr

sz- hattÍrozat

Ú*<at Kozseg Önt<ornanyzxl Képüselő,testtifu a Bursa

rrica Felsookffiási Önkormanyzati
osxonaijpalyazalkereten bel*il nem tiÍ:no gatja
K1ein szabina Úrktit' Béke u. lo, Píchler Aniüa Úrkút,
Kgssuth u.29. és LicsanerTarnás Úrkut RákÓczi u.2la.
TTnn ga

sz alaÍti lakosokpafoápatát.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
b./ Arany János Tehetséggondozó progrÍlm.

PfaffZsolt polgármester: Czkélqr Karolyné a helyi altalanos iskola igazgatőja
levélben kereste megazÖnkormiínyzatot - levél másolata csatolva a
jegyzőkonyv'höz. _, bogy csatlakozzon aZ A.a'ry Jáno s Tehetsé ggondozó
programhoz és Gunkl Gábor 8. B. osáályos tanuló támogatását javásolja.
HazzáfiiÁ, hogy atétmogatást lehet eszrnei és lehet havi 5ooo._ Ft.

6
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györ8lvi: Ha jó képességü, akkor úgy is felveszkaz intéznénybe'
Imri Zoltan: Mindenképp kell az önkormanyzattámogatása a programhoz, és
javasolja egtrr éven át ahavt 5000.- Ft-os anyagt támogatást.

Pfaff Zsolt Ót éwe j avasdia atámogatás meggdását.
Dr. Dóczy Mariann: A programhozva\o csatlakozást javasolja, és Gunkl Gábor
támogatását a kÓvetkező tanévben, bavi 5000.- Ft-al.

A Képüselőtestiilet

5 igen' 1nem, 1tartozkodo szavazat mellett az

alihbi

|tatÍrazatothozta:

Úrkut Község Onkormányzati Képvisetőtesttilete
csattakozik az Arany }ános TehetséggonóozÓ
Programhoz, melynek keretén beliil a zaal D002_es
tffi'fu,ő} kezdodően GüÍldGábort, ak<l azÚrkuti Hauser
T '!ins' Áhalános Iskola tarurloj4 jeloli a progrqnrba.,
Az t&onaényza"váÁLalia Günkl Gábor Ürktrt' Hőqok u.
30. Sz. alatri lakostanuhrrányai megkezóésetőt, a
2}unaa2-es tanévben havi 5000.- Ft-os tarnrlmanyi
osztöndíjj al támogxj a.

Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: 2001_ Januar 26.

c.lIrrlrt-Zo,|tén:

A december elején történt kozrneghallgatást követően

a

Képviselőtesttil etborzájar*lasaval az Á1taltma,s iskohíban' a rossz gtnkazán
helyett újat kellett volna vásarohri' Amai napig neÍn tortént meg, gond v an {nost
is a flitéssel. Aziskola vezetése, dolgozÓi, tanulÓi nevében is kéri a Testtiletet e
gond megoldiísára.
A másik gond, hogy a tornacsarnokban lévő fiu wc-ék hosszú ideje rosszak,
haszrrálhatatlanok. E tényről az iskola a polgármester felé - munkavédelrni
jegyzőkönyv átadásával_ jelzéssel élt. Kéri itt is a srirgős intézkedést.
Vassné Batazs Györg.vi: Egyértelmiíen kijelentették a képviselók, hogy a gáz
kazánmeg kell venni. Aztlntte eZ meg van. A fiu we-éket meg kelljavítarri.

T

Ez nem téma.

PfaffZsolt oolgiírmester: Ug} fuehmefu a te,sttitetüozzríjrárulása[hogy'csak
alrkor kelt iri gaLw.rántvasÍrohi ha regirnemffief megiavítanil Aregihea meg
lett vasarolva az akafresz' bs{ett építve,most mű<odik. A fiu wcék
megiavítrfurára ill. felujítrisrára a koltségvetesben meg kell terveni annak fedezetét.
Agárkaá4 ill. az iskohíban a ffitss koszeriisítese a kdtsegvetési tervezetben
benn van.

Több targr nem volt, a polgárnrester az tllest 19.00 órakor berekesáette.

kmft-

e". il._:

\{.*
Rostási Mária
jegyző

"

