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rÉszÜrr: &t ut KÓzség Önkorrrranyzati Képviselőtest{iletének 2001. február

22.'énlcsütörtökönl du. 17.0s órai kezdettel megÍartott rendkívtili
tiüéséről.

ilELEN VÁNNAK: Pfatr Zsoltpolgármester,

dr. Doczy Mariann,
Inrt Zo|tÍn
Klein Zokánné,
Kocsó Jánosné
Lisáes Győző,
Rieger Tibor,
Yassné Balazs Gyorgyi képviselők.

rÁvotu'+nanÁsÁr nrreztxrrrrr: Mádlné Sas Anikó k@selők.

ez vlÉs rurtyg: rcaz-ségháza- taniícsko'zó terem.

PfaffZsolt polgrírmester: KoszÖntÓtte a megjelenteket és megállapította, hogy az

tilés hatarozatképes, mert a TesttiLlet lo tagjábol 8 fó jelent van.

Eá követŐen ismertette az tiles napirendjét, melyet a Tostiilet eryhangulag

elfogadott.
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NAPIREND: 1./ Budai Balazs vallalkozó káÍtérítési igényének meg-

tarryalása.

ElőadÓ: polgármester

2.l 20aL Évi spon úmogatási igények megfárgyalása'

Előadó: polgármester

3.1 Veryes iigtrrek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

*.|Jelentésalej árthatáridejiitestiiletibatfu ozatokvégrehajtásaról.

Előadó: polgármester

PfaffZsolt polgármester: A lejart hataridejti testtileti batÍrozatok végrehajtásaról

az a\ábbi szóbeli tájékoztatást tette:

61200I. lIL6.l ÖkJ<t. sz.határozat: A Napkozi otthonos Óvodában a középfokú

nyelwizs gávalrendelkező óvónő a nyelvpótlékot havonta megkapja'

7 D0a1. !II.6.l okd<t. sz. hatÍnozat: A gázkozrrru szánr:liánlévő összeg átutalása

rotyu111uttan van' a tornacsarnok új bérleti díja kifiiggesáésre kertilt.

8:2OOI. lII.6.l okKt.sz.hatánazat:Polgármester illetményemelkedéséről a TÁH a

hattrozatot megkaPta.

Kérdés. hozzászÓlás: Nem hangzott el.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1 . NAPIREND : Budai Baláz;s Vállalkoz ő káÍtérrtési igényének megtargyalása.

Előadó: polgánrrester

/tJgyvédi ügyiratot a képüselők előre, írásban megkaptak./



Kérdés. hozzászÓlás:

Klein Zoltanné: Nem érti miért kertilt szerződés-kötésre vagy megállapodas

megkÓtés ére asor' amikor a rendezvény előtt kb 10 nappal fudott dolog volt'
hogy a tornacsarnokban Ieszamillenniumi nap. Azígar, előtte arrÓl volt szó,

hogy jó idő esetén a volt kulturhaz udvara, rossz idő esetén a tornacsamok lesz a

helyszín.

Lisztes Győző: o is beszélt a btifés vállakazőva| de semmiféle elkotelezettséget

nem vállalt, csak a testtileti iilés másnapján a polgárrnester telefonhívása alapjan

úgy gondolta, hogy mégrs a kulnrrhaz udvarárr kertil megrendezésre az tinnepség.

PfaffZsolt polgármester: Nem kötott szerződést senkivel, csak szóban

tájekoztattaa büfes vállalkozót, hory a millennirrmi zászlőÍÉadási tirrnepség jÓ idő

esetében a kulturhaz udvarálr, rossz idó esetén a tornacsarnokban kertil

lebonyolításra.
Amikor végleges helyszínné lefi kinevenÍe atornacsarnok, szeptembet 7 .'én,itgy

ő még a%ap este értesítette avál7akozőt.
Nem tudott rÓla, hogy a valla]koző tdókazbenszerződésben kotelezettséget

vállalt a rendezvény biáosításávalés lebonyolításáva|kapcsolatban. Eá csak

másnap szeptember 8._án kozolte vele a válla]kozó megbizottja.

Rostási Mária jeryző: A Polgánnesteri Hivatal semmiféle kapcsolatban nem

kertilt az vgwédi,iroda á1tal képviselt Budai Ba1azs vállalkozóval. Az
önkormányzatpolgármesteretartottakézbertamillenniuminapok
megrendezesével kapcsolatos szervező munkákat-

Tudomása szeintmindig a volt kulturhaz udvararól volt szÓ _ jó idő esetén, _

szabadtéihelyszínként, és nem a ,,Western Pub'' nevezettlvendéglátó erységről,

és nem,,falunapi tinnepségsorozatot" tewezett az onkormányzat, hanem a

milleÍmfumi zászlóátadásra készült, az urtÍna következő fogadrís peőig az

onkormányzat tanácskozó termében kertilt lebonyolításra.

A polgármester elrnondás a alapján, ő korrEkt mÓdon járt el, semmiféle szóbeli ,

illetve kásbeli megallapodás nem tortént. Miutan elhangzott az,hogy a

zászlőátadás a tornacsarnokba torténik, a vállalkozót is értesítette.

Dr. Dócav Mariann: A vállalkozónak pedig rendelkezésére állt még egy hét, hogy

a szerződeseket módosítsa. Ha pedig olyan szerződést kotott, amely nem

módosítható,ilgy az az ő gondja. Kártérítést nem kérhet.

Yassné Balazs GyörKvi: Szerinte sem jrogos a vállalkozo igénye' el kell utasítani.
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A KépviselŐtesttilet erybangulag - 8 sza,azataI'- ellglszavazat nélktiü - az a|ábbi
hatÍrozatathoúa:

9/2001. /II.22./ okKt sz" hatúrozat

Ú*nt Község onkormányzat Képviselőtesttilete a
Budai Balazs váIlakoző által felhatalmazott Dr.
Lenchés Ügyvédi Iroda kártérítés iránti ügyben
benyuj tott igényét elutasítj a. Az Ötlkormény zx
polgármestere semmiféle megallapodást nem kötott
az irkűi,,Western Pub'' elnevezésii vendéglátó
erységet tizemeltető vallalko zőval a millenniumi
zászlőéiadási tÍmepsé g lebonyolítására.

Határidő: azottnal
Felelős: polgármester

2. naptrend.200l. Éü sport támogatási igények rnegtarryalása.

E1őadó: polgármester

Árásos kerelmeket a képviselők előre megkaptak'/

PfaffZsolt polgarmester: A spoft tÍwogatÍtsára a 2001 éYi kiltségvetésben 800

elFt. lett meghatiirozva.Kétkerelem, a labdarugÓ szakosrtéűy kérelme és a teke

szakosztály kérelrne érkezett be.

Kérdés. hozászólás:

Vassné Balazs Gvörgy'i: Ő aranyosan osztanáfel atewezett összeget, viszonyítva
a kérelmekben szereplő összegre.Ezekalapjéna labdarúgó szakoszLáLynak 2001.

Éü támogatása 700 eftt' atekeszakosztályé 100 efft.

Dr. Dóczy Mariann: Egyetért a javaslattal.

Rieger Tibor:A tervezett osszeg kevés, majd a kovetkező féIévben újra kell
targyaltti.
Kéri, mivel az tigrben személyesen érintett, a döntéshozatalbó1való l<tzárását.
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A Kepviselőtesttilet egyhangulag 7 szavaza1tal, ellenszavazat nélktil azalábbi
határozatothozta:

10/2(il1. /II.22./ okKt sz hatúror.at

A Képviselőtesttilet Rieger Tibor képviselőt e
napirendi pont targyalásránral a dÓntésh ozatalb ől
lnzarja

A Képüselőtesttilet egyhangulag - 7 szavazattal' - ellenszavazatnélkiil ' az alábbi
hatfuozatothorta

1t/2001. /II.22./ okKt sz hatórozat

Úrkut Község Önkormányzati Képviselőtesttilete
200L Évi kottségvetésében a Sportintézrrények
miikodtetése szaldeladat Átadott pénzeszkoz
/sporttámo gatás/ terhére azÚrkifti Sportkor

a.l labdarúgó szakosztály részére 700 e/Ft.

tÍmogatást biáosít, melyből 300 elFt-ot azorlnal, a

fennmaradÓ 400 efft-ot az elsó rész elszitmolását
követőan 30 napon beliil kellkifizetrri'

b./ teke szakosztály részére 100 e/Ft támogatást
biztosít, melyet zÜal. Marcius 31. Napjaig kell
kifizetni

az|l2OOl. lII.6.lÖtrt. sz. rendelet7.5. l2l
bekezdésében foglaltak szerint, számadási
kötelezettséggel.

Fe1e1ős: polgárme ster, jegyző
Haténdő: folyamatos

3./ Veryes üryek.

a./ PfaffZsolt polgármester: Vassné Balazs Györgyr kozoktatás szakértői

diplomájanak megszerzése céljábil az onkormémyzatképviselötesttilete mar elvi
hozzá$érv*ását adta ah$Z" hogy tandíját átuáú1a\ja, illetve tandíjanak megfelelő
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osszegú támogatást kap. Az első félévi tandíj 60.000.- Ft., a második félévi tandíj

szintén ó0.000._ Ft, Összesen 120.000.- Ft' a 2001-es kÓltségvetési évben.

Vassné Balazs Györryi: Mivel keresztfeléves, idén 120.000.- Ft a tandíj, de kéri

egyenlőre csak azI. fé!éwtandíj kifizetését, és ha tul van azI. féléveÍL' akkor

kellene megállapítani a kÓvetkezőt. Atankonyvek, jegyzetek érát, beiratkozás

koltségeit ő viseli.
Az tigyben személyesen érintett, ezértkéri a donteshozatali eljrí:rasbólvaló

kízinását.

AKépviselőtesttilet?szavazattalazalábbihatÍrozatatbozta'.

12/2001. /11."" " *Kt sz hatdrozat

Úrkut Község Képviselőtestrilete Vassné Balrilz;s

Gyorgyit e napirendi pont tárgyalásénáú' a

döntéstrozatatbÓl Llrizér j a.

Rostási Mária jeryző: Nem ilyen nagy összegíi tandíjról volt szÓ, ennek a

töredéke lett tervezve a költségvetésbe.

Klein Zoltanné: Maximálisarr javasolja az osszeg kifizetését.

Rieeler Tibor. Gandoskodni kell arrÓl, hogy meg legyen ez az osszeg.

A Képviselőtesttilet egyhangulag - 7 szavazattal, - ellensravazatnélktil ' az alÍbbi
hatirozatothozta.

13/2001. /II.22J okKt sn huaÍroz.at

A Kepviselőtesfiilet Vassné Batáns Gyorgyr Úrkút,
TrLZeÍ u. tÍa. sz. aÍaÍtj lakos részére 6Ü.000._ Tt.

összegú tamogatást biaosít - tandíjra _ a 2001. Éü
kÓltségvetésből a pérlznaradvány terhére.

Felelős: po1gárrnester

ldLatártőó azowtal'

b./ PfaffZsolt polgármester: Dr. DÓczyMartannhaziorvos kérte, hogy a rendelési

idop*tot rratto záséhoz jaruljon hozzáa kÉpviselőtesttilet, az alábbiak szerint:

Hétfő: 7 -lz,kedd: 8-L2: szerda 8-lz,csütörtok : 12-L7'péntek: 8-12 fuáig.
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Kérdés. hozzászÓlás:

Rostasi Mária jegyző: Jónak tartaná,ha ery ktiúÓn időporrt lenne kijelolve
győgyszer iratásra.

Lisztes Győző: A csütörtök délutani rendelést 13-18 otétigtartani' hogy a késő

délutan üdékről haza érkező dolgozÓk is el tudjanak menni a rendelésre.

Dr. Dócz.v Mariann háziorvos: A gyógyszer katásra a ktirlön időpontot nem

lehetne betartani, a délutani rerrdelési idő későbbre tevését elfogadja.

PfaffZsolt polgármester: Mivel a rendelési idő csökkentve nem lett, csak az

időpontok véltaztakel tudja fogadni' amennyiben a község lakosságénakis így

megfelel. Ha lesz esetleg tobb tiltakozás vissza kelltérni rá.

A Képviselő,testtilet - 7 szavazattal,l tartőzkodással 'azalábbihatérozatot hozta:

14/2001. /IL 22/ okKt sz hatúrozat:

ÚrkutKÓzsegfuúcorrrran5'zatiképwselőtestÍilete
hozzájÍrulhogy a ,,G1rus" Háziowosi BT 2001.

Marcius 5. Napjától az alábbiak szerínt változtassa
rendelési idejét:
Hétfő: 7-l2,
kedd: 8-12,
szerda: 8-12
csütörtok: 13-18,
péntek: 8'l2 őráig.

Felelős: polgármester
Határidö: zaal.

Több tárgy nem volt a polgármester az tilést 18.30 Órakor berekesáette.

lcnft
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fu.l*\-' vL.-
RostáSi Mária

jegyző


