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Úrkut KÓzség Önkormányzati Képviselőtestiiletének zaat marcius
29.-én/csütörtökorl du. 1 7.00 Órai kezdettel megtartott rendes
tiléséről.

IELEN VÁNNAK: Pfatr

Zsolt polgiírmesteq

Imri Zoltan

Klein Zaltánné'
Mádlné Sas Anikó
Rieger Tibor,
Yassné Balazs Györgyi képviselők.

rÁyotttenaoÁsÁr nglrtrtvrerrB:

Dr. Dóczry Mariann, Kocsó Jiárrosné,

Lisáes Győzo képviselők.

ez Ür.rs ilrlvn:

I<ozsé$éua- tanácskozÓ terem.

PfaffZsolt polerírmester: KoszöntÖtte
tilés hatrározatképes, mert a Testtilet

Eá

a megielenteket és megiillapitatta,bogy az

l0 tagiából ó

ffi jelent varr.

kÓvetően ismertette az tilés napirendjét, melyet a TestÍiüet eryhangulag
elfogadott.

NAPIREND: l./ Úrkut Kozség onkormányzata

2000. Évit<omegvetésének
midosítasarÓl - rendelettervezet.

Előadó: Pfaff Zsolt polgiármester

2./ Hauser Lajos Átahaos Iskola miikodésérŐl.
EIőadó: Cziráky Kránolyné iskolaigazgati

3./ Hauser Lajos Átakános Iskola alapítÓ okiratanak
módosítása.

Előadó: Rostási Mrária jeryzö

4./ Napkozi otthonos Óvoda alapító okiratának
módosítasa.

Előadó: Rostasi Mriria jeryző
5.1 Veryes tiryek.
a./

AzELMIB RT köZvilágítas korszeriisítési ajránlata.

b'l Ves4prém Megye Közoktatiísáért K<izalapítvány kérelme
c.l Csokonai u. l. Sz.alatti önkormányzati bérlakás
elidegenítése.
d.l Csokonai u. 1. Sz. alatti önkormányzati tulajdonbarr lévő
ingatlan pincéj énak bérbeadrísa.
f.l Nyugdíjas klub trímogaíis irránti kérelme.
g. l
karosult telepiilés tiámogatása'
^r\ÍV

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a.l Anapirend trírryalrisa előtt Vassné Balrízs Gytirryi bejelenti a
Képüselőtesttileürek, hory a Bl}aal. ilI.Z?.l Ökkt. sz. hatarozatban arészére
megéúlapitott60.000._ Ft_os tÍrnrogatitsi összegről lemond, mert munkahelye a
tandíj kriltségeit áfuállatta.

Kérdés.hozzaszólas: Nem hangzott el.
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A KépviselőtestÍilet eryhangulag - 6 szavazattal.

_

ellenszavazat nélktil - az alÍtbbi

hatÍrazatothozta'.
15/20,01. /III.29./

okKt sz

hatúroz,frt

Úrtrit Kozség Önkormanyz ata a 13 l200l. m.zz.l Ötrt.
sz.határazatátVassnéBa|ázsGyörgyikérelmének
megfelelően hatáyon kívtil helyezi.
Határídő: azonnal
Felelős: polgármester
b.

/ Jelentés a lej rárt hataridej ii te stii{eti hatÍr ozatak vé grehajüásárÓl.

ElőadÓ: Polgármester

PfaffZsolt polgármester: A lejrárt hatráridejti testtileti hatarozatok végrehajtrísriról
az alábbi szóbeli tájékaztatÍstadta:
9D0a1'. N.22.l okKt. sz.batározat. A Lenchés Ügyvédi koda részérea
hatÍrozat-kivonat ery példanyát megktildte.

Ill200l.

/11.22./ ollJKlt. sz.hatÍrazat: Asportkor labdarugó és
tekeszakosztályával atimogatási szerződések megkÓtésre kertiltek, és ennek

megfelelően a megiállapított tamogaÍísi osszeg is folyamatosan kifizetésre kertil.

Kérdés.hozzíszólás: Nem hangzott el.

A Képüselőtestiilet egyhanglilag- 6 szavazaltal' - ellenszavazat nélktil - a
j

elentést a lejáfi hatríridejű hatiározatok végr etnjtÍsától elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
1. napirend: Úrkrit KÓzség Önkormányzata 2000.

Évikottségvetésének

midosítasarÓl - rendelette wezet.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
/Irásos előterjesztést a képviselők előre megftap*lk./

Kérdés.hozziíszólás:

a

J

Yassné Ba]azs Györryi: A mÓdosítasok nagy részéről a képviselőtest{ilet mar
korábban hatÍrazatot hozott, fud rÓl4 a módosítiísok másik része pedig az Íillami
tÍmogatásokmódosíüísáttartalmaz.nElfogad.ísát javasolja.

AKépviselőtesttileteryhangulag -6szavazattal.-ellenszavazatné}ktil -azalábbi
rendeletet hozta:

2/200l'. fiII.29./

ÖkKt

+z.

rendelet

Úrkut Község onkormányzata 2000.
koltségvetésénekmÓdosítasaról.

/A rendelet szÓ szerirrti szövege
mellékletétképen.l

a

Éü

jegyzőkonyv

2. napirend: Hauser Lajos Altalanos Iskola miiködéséről.

Előadó: C"iráky Karolyné iskola igazgatója
/Irasos előterjesáést a képviselők előre megkaptrík./

Kérdés.hozzászólás:

Klein Zoltanné: Örömét fejenki, hory fejlesztő pedagógiai végzettségii
pedagógus is lesz ae iskolába.

Pfaff Zsolt Javas alja azelőte{esáésben is szereplő nevelői áthelyezését egy
oszilílyterembe, kozösen feltiüvizs gílni, ugyanis így megszíinne egy
osztályterem.
Ez a téma feltétlentil egyertetésre szorul
Vassné Balazs Gyorgyi: Íry tulajdonképpen ó osaályterem lenne?

Czirakv Karolyné: l

l

osztrályterem van, ahiíny tanulÓcsoport.

PfaffZsolt Még egyszer hangsulyozzamegkell nézri a termeket,

és a végső

dontést később kell meghomi.

A KépviselőtestÍilet egyhangulag- 6 sravazattaL,- ellenszavazat nélktil - az iskola
előterj

e

sztésételfo gadta.
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Átdanos Iskola alapító okiratának

3. napirend: Hauser Lajos

mÓdosítasa.

Előadó: Rostiísi llrÁÍna jegyzo
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Rostasi Mária jegyzŐ: Az alapito okirat módosításanak eryik oka a szövegpontosítas, pl. költségvetési Szerv helyett intézményelnevezés , a miísik ok pedig
az,hogy 2001. Szeptember l. Napjától napközi otthonos ellátrásról is donttln a
képviselőtestiilet, valamint a logopédiai ellátás is miikodik mrir. A módosított
32lt997./XL 5./ MKM sz. rendelet alapjrtn keriilt megfogalrnaziísra a német
nemzetiségi oktaüís - lgy szerepelt eddig az atapítő okiratban - nyelvoktató
kisebbségi oktatás.
Kérdés-hozziíszilás: Nem harrgzott el.

A Képviselőtestiilet eryhangulag- 6 sravazattal'- ellenszavazat nélktil - azalábbi
határazatothozta:
1ő/2001. /IIL29./

okKt sz haaÍrazat

Úrkut Kozség Önkormrínyz ata aHauser Lajos Átabnos
Iskola Alapiti ohkatát, melyet al2l1997. /II.24.l
Ötrt. sz. hatÍr azattal fo gadott el, az atábbiak szerint
módosítja:
1

.l /Költségvetési szerv helyett:/

INTÉzMÉr.ry

l

INTÉzMÉnrv

NEVE:

2.

3

.

fKoltségvetési szerv helyett:/

SZÉKHELYE:

ALAPTEvÉrmrysÉc:

l ELL

^IANDÓ

német nemzetiségi oktatas''
/[Jtolsó mondata
',és
helyett:
és nyelvoktató kisebbsegi oktatás, és logopédiai

tevékenység.
80511-3 Napktizi otthonos es tanuló szobai ellátás

5
7

5l7 G8 Intézményivaryon működtetés

55232-3 Iskolai intézményiétkeztetés
4

.

l G AZDerrooÁSI JOGKÓERE:
részben tintállóan gazdálkodó - kiegésztil kiiltsegvetési szerv.

lÜ./

Az intérrrény feladatai:
Utolsó mondaÍa kiegésztil: és logopédiai ellátás.

_

A napkiizis tanulók foglalkozr[sainal{" az étkezés

ideje alatti íiryeletnelq a tanulr*szobás tanulók
foglalkozásainalg a korrepetr{lásnalio
a tanítási órákra történő felkészítesnek a segítése.
- A varyon működtetése /Íizemeltetés,fenntarü'ís/ és
nem váIlalkozási hasznffii1dsa lpl. terem
bérbeadásaL
_ A tanulóknak biztosított étkezúets lebonyolítása.
Felelős: jegyző
HaÍáridő: folyamatos
4. napirend:

Napkonotthonos Óvoda alapító okiralinak mÓdosítása.
ElőadÓ: Rostiísi ivÁéna jegyző

/Írásos előterjesztést a képüselők előre megkaptak./

Rosüísi Mariajegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja, bogy az óvoda alapító
okiratanak módosítiísiára is egyrészt szovegrontosítiás miatt keríilt sor, itt is
koltségvetésiszerv helyett az elnevezésIntézmény.Miisrésá a logopédiai
ellátas, va]amint az óvodai csoportÓsszevonás miatt a csoportok szálrnora3.
Már többszÓr elrnondta" hogy az óvodiában a férőhelyek saima is tiszLízrásra
szorul.

Kérdés.hozzászÓlas:

PfaffZsolt polgrírmester: Itt szeretné bejelenteni, hogy április 2.-án a kozoktatiísi
szakértő az óvodiiban megkezdi a vizsgálatot. Aztkövetően leszaz óvoda
vezetőjének az elot*jesztése az óvoda működéséről.
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Yassné Balrázs GyÓrgyi: Véleményeszerint a nemzetiségi ivodanak az Óvónők
szakképzettsége nem megfelelő. A férőhelyek számrának meghaüározisára a
szakértő véleményérelehefuie alapomi. Reméli _ feladatrínak elvégzésétkovetöen
- testtileti tilésen a szakértő is részt vesz.

A Képviselőtesttilet eryhanguan

_

6 szavazatral

_

ellenszavazat nélktil - az a1ábbi

hatÍrozatothozLa:

17/2a0L /ÍII.29./ okKt sz hatórozat
Úrkut Kozség onkormrírry z.ata az Úrkuti Napkozi
otthonos Óvoda Alapíto obkatát,melyet a 1ll199? .
/II.24 l Ötrt. sz. hatiíro zatáv al' fogadott eL' az alábbiak
szerint mÓdosítja:
.

1./ Koltségvetési Szerv helyett

INTÉzMÉlrvNEVE:

2.l Költségvetési szerv helyett

INTEzMÉrrv

szÉrrmtyg:

3

.

l ELL^TANDÓ

A

T'AP"1"vÉrexysÉG

:

Utolsó mondatiít kovetően kiegésztil:

Logopédia tevékenység'
7

5l7 G8 IntézményÍvagyon működtetése.

5523l-2 Óvodai intézményiétkeztetés.

4'l GAZDÁLKonÁsI JOGKÓRE:
- részben onallóan gazdrilkodó

köl*egvetési szerv.

lÜ.l AZ irrtézrrrényfeladatai:
Utolsó mondata kiegésztil: és logopédiai ellátás.
-

A varyon miikiidtetese /üzemeltets, fenntartásl es

nem vállalkozási hasznosítás.

7
_

Az óvrídás ryermekelmek biz:tosított étkeztetés

lebonyolítása saját konyhában.

ll.l

Azóvódai csoportok szárna: 3

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5. napirend: Vegyes tiryek.

a./

AzELMIB RT

közvilágíüás korszeríisítésiajrárrlata.

Polgánnester: Az ELMIB RT a fejlesztési bank 100 o/o-os firlajdonában lévő,
főleg a vidék in&astrrfttura fejlesztésére létrehozott részvényh*rsaság. A Tiársaság
kidolgozott egy modelt a kizvilágítási rendszerek reniitasara. A modell lényege
az,Itogyaz ELMIB RT létrehozza a 100 o/o-os fulajdonában lévő közYilágítást
szolgalÓ tarsasiígot. Az önkorrrriányzat tizletrészt vásarol a szolgiáltató
tarsaságban' amivel résztulajdonosa lesz a tiírsaságnak. A vételi rír a beruh:áarís
nettÓ értéke,amelyet áfa nem terhel. A közvilágítas felujítasával az önkormiínyzat
a fizetendő energia díjban jelentős megÍakarítrístér el. Az tizletrészt vásiárlást és
egyben a beruhazast ebből a megÍakaríüásból finanszrrczza. A finanszíro"as anny'
éven keresáiiltörténik, ah,ány év alatt a megüakarítás fedezi a beruhrízrísi értéket.
Az önkormiányzat egyben szerződést kÓt a közvilágítast szolgiiltató trirsasággal.
KÓzben a szolgáltató tiírsaság megeryezik a jelenlegi szolgáltatóval a
fulajdonában lévő eszkÖzök haszralatríról, szerzödik az árarrrkereskedővel az
elektromos iáram megvásiirlására,szerződik a hálózatfulajdonossal az áram
szrillítasara, szerződik a karbantartóval, a karbantartrisi munkak elvégzéséreés a
gyrírtóval az akatészek pótlasara. A köZvilágítást szolgáltató tiírsaság és az
onkormányzat évente elszámol a befizetett tizemeltetési átalany és a tényleges
iieemeltetési koltségek kiilönbozetével és azon 5o_5o ola arÍmyban megosztozik.

Kérdés.hozzászÓlás:

Mádlné Sas Anikó: Ez elég bonyolult kérdés'ehhez az kellene hogy az osszes
képviselő jelen legyen a döntéshozatalnál'.
Vassné Balrízs Gytirryi: Eryetért Mádlnéval. Elmondjq hogy a hirkozlő
esrkozokből fudj4 hogy az iíramszolgráltatÓlrí<al egy önkomriányzat pert nyert' a
koztertilethaszriílati díj kivetése miatt. Javaslata, hogy az ÉoÁsZ-nakegy
levélben meg kell írni, hogy a kozségben naryon elavult, korszeríitlen a
kazvtlágttas, gondoskodjanak - tlrlajdonosként - a felújítasról. A viilasz biztos
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megérkezik a kÓvetkező testtileti tilésig, és lehet hogy a" ÉpÁsZhazzáéúLása
pozitív lesz.

A Képviselőtesttilet eryhangulag egyetért az elbangzottjavaslxokkal,

e kérdés

tarryalásrára, dontésérea kovetkező testtileti tilésen a kepviselők visszatérnek.

b.l Veszprém Megye K<izoktatásáért KÓzalapítvrány kérelme
Előadó

:

polgiárrnester

l AKÓzalapítvrány levelét a képviselők előre megkaptrák'/

Kérdés.hozzászólás:
évben 180 elFtPolgármester: Az onkormiányzat fenntartiísában lévő iskola
'998
at,1999 évben 150 e/Ft-ot, 20ÜÜ évben 300 elFt-ot, az óvoda 1999 évben 80
elFt_ot, 2000 évben l50 e/Ft-ot kapott a közalapítv:ányból, piályiázatok útján.
Vassné Balrázs GyÓrgyi: Javasolja az általalemondott ó0 elFt felét a
közalapítvany trárnogatasára fordítani.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 6 sravar-attal'- ellenszavazaÍ nélktil - az alábbi
határozatothozta:
I8/2a01. fiII.29./ ÖkKt

sz ha*Írozat

Úrkut Kozség Önkormanyzat Képviselőtesttilete a
,,Veszprém Megye KozoktatáSáért'' Kozalapítvany
műkodési költség trímogaÍísÍtt kérő levelét megismerte,
és miikcidésének trimogatiására 30.00Ü.- Ft-ot biztosít az
önkormányzat

pénzlraradviánya terhére.

Felelős: polgiármester
Hataridő: azonrnl
c./ Csokonai u.

l. Sz. alatti önkormányzati bérlakas bérbeadása.

Polgármester: Lendvai Jilnosné Úrkút' Csokonai u' 1.sz.alatti onkormányzati
ingattanban lévő berlakásrárrak bérleti jogviszonymÓllemondoff, mert fiiíhoz
kcilttizott. EzÍűtal a lakrís megiiresedett. Több igénylő adta be kérelmét.
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TÖbbek kozott Horváth LászIó és neje, aki ugyanabban a lépcsőhazban laknak,
csak kisebb lakasban. A nagyobb takás iránti igénytik azértmertilt fel, mert két
kíiltin nemii gyermekiik van és a jelenlegi lakásuk egy négy tagu csalridnak kicsi.
Az összes többi igénylőnek bránrrelyík lakás jó.
Az alábbi kérelÍnek érkeztek:
Tóth Havaska Kolontiár Táncsics u.29. Sz' alatti lakos élettiársa sziileinél lakik
egy kiskoru gyermekkel, zsúfolt körÍilmények kozÓtt. Édesanyja itt lakík a
Csokonai u. 1. Sz. alatti bérlakásban, szeretne mellé költöali.
Kovács Livia ZsÓfiapuszténlakottnaryanyjával' de a lakíst eladták, jelenleg
nincs hol laknia szíwendellenességgelsztiletett egyrrtt
Balatonakaliban laknak az édesapj irlLéil.
Vezér Zsuzsanna Úrkút, Temetö u. 34. Sz. alatti lakos válását kÖvetően
édesapj élhozkoltozott két gyermekével, ahol rajtuk kiviÍl még 5_en laknak,
eléggézsúfolt kÓrtúmények kozÖtt.
IYezér Csabané Úrkrit, Május Itét 12. Sz. alatti lakos ferjével és ery kiskoru
gyermekével együtt édesapjánal lakik,külÖn háztartásban vannak, és nagyon
elnérgesedett köztiik az erytittélés.
PÖrzse József Úrkut, RÓzsa u. 1. Sz. alatti más magitnszemély fulajdonát képezó
lakásban lahak albérlőkként feleségévelés egy kiskoru gyermekével. A
fulajdonos a bérleti jogviszonyt rovid idön beltil fel kívráqia mondani' így nem lesz
hol lakniuk.

l

l

I

l

Kérdés.hozzászÓlás:
Vassné Balazs Gyorgyi: Véleménye szerint a Pörzse csa]ád vaÍr a legiobban
riiszorulva a lakiísr4 mivelbaaztnem kapjrák meg, nem lesz tető a fejtik felett.
A Horváth Lászlő kérelméttudja trímogaüri, nagyobb család' kapja meg a
nagyobb lakást - a Lendvai felét _ , a Pörzse család kapja meg a Horváth féle
lakást.

PfaffZsolt Ajavaslattal

ő is eryetért.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 6 sravazatta|-- ellenszavazat nélktil - az alábbi
hatérozatot hozta:
19/2001. /III.29./

okKt sz határozat

Úrkut KÓzség Ónkormányzati Képviselőtesttilete
Horváth Lásáő és neje részéreazLJrkbt,Csokonai u.
számu épiiletben lévő lvolt Lendvai lakásl 93 m2
, ., ,
' , , , I , /
2aa1. Aprilis l.
naryságú Önkormányzati bérlakást ^^na
Napj ától, határ ozatlan időre kiutalj a.

1
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A lakás bérleti d1a. 200L Április

1. Napjától

haü

4000.- Ft.
A lakásbérleti jogviszonyt a lakásberleti szerzödésben
kell részletesen rögzíteni.

Felelős: polgrírmester' jeryző
Határidő: azonna]

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 6 sravarattal-- ellenszavazat nélkiil - az alábbi
határozatot hoáa:
20/2001. fiII.29./

Ökkt sz hatórozat

Úrkut Község Ónkormányzati Képviselőtestiilete
Pörzse József és neje Urkut, Rózsa u.l.sz.alatti lakosok
részérea Csokonai u. 1. Sziímu onkormiányzati
tulajdon épiiletben lévö lvolt Horváth lakÍs/ 75 m2
naryságú bérlakríst 2001. Május 1. Napjától,
hatÍrazatJan idóre kiutalj a.
A lakís bérleti díja 2001. Május 1. Napjátólhavi 3000'Fr.
A lakásbérleti jogviszonyt a lakásbérleti szerződésben
kell részletesen rögzíteni.
Felelős : polgármester, jeryzö
Hatráridő: azonnal
d./ Csokonai u.1. sz. alatti Ónkormrányzati hrlajdonban lévő ingatlan pincéjének
bérbeadása.

PfaffZsolt poleármester: Vágfalvi Norbert

és Kovács Csaba úrkútilakosok

kértéka Csokonai u. 1. Sz. alatti Önkormiárryzati trilajdonban lévő ingatlan alattt
pince bérleti jogviszonyát, gomba termesztése céljaból. Par éwel eze|óttWágner
Jiirros hasznalta uryanilyen cétr4 azóta sajnos eléggéleromlott ríllapotba kertilt.
A két fiatatember szereÍIé megoldani a pince biztonságos villamos hiúőzat
kiépítését,valamint elszillítanrák a pincében lévő hulladékot. Mindezért egy
jelképes bérleti díj kiszabását javasolja.

Mádlné Sas Anikó: Ha az onkonrranyzaürak nincs sziiksége a pincére, ki kell
adni.

Bérleti díjul javasol 2000.- Ft-ot havonta.

l1

i

kevesebbre gondolt 1000-1500.- Ft-ra, mivel olyarr
munka]atokat is elvégeanek, amelyek tartÓsak.

PfaffZsolt polgármester:

Vassné Baliízs Györeyi: Leryen alrftor a havi bérleti díj 1500.- Ft.

A Képviselőtesttilet eryhangulag- 6 szavazattal'- ellenszavazat nélkÍil- azalábbi
határozatothazta:
21/2001. /III.29./

ÖkKt sa hutórozat

Úrknt Község Önkormanyzata vágfalvi Norbert /sz.
Ajka, |9'l5 . Szeptember 15. An.: Rieger Ftozália/
Úrkut, Gubiczahegy u' 12. Sz. aIatti lakos és ery tarsa
részérebérbe adja az Önkonrrányzat tulajdonát képező
428Ívsz-u' Úrkút, Csokonai u. 1. Sz. alatti éptilet alatt
lévő pince helyiséget, gomba termesztés céljrára 2001.
Április t. Napjától 5 évi időtatamra. A havi bérleti díj
1500_ Ft. + áfa,mely évente azinf|ációnakmegfelelően

véltozk.

Felelős: jegyző
Hatráridő: azonnal

f./ Telekvásarlási kérelem.

Polgármester: Horvá& Judit Nsmesvános' Kossuth u.25lla sz. a]atti lakos
szerebré megviisrírolni Ónkormányzat hrlajdonriÍ képező 5t7Í8 hrsz-u és 903 m2
nagyságú beépítetlentertiletet. Javasolja eladását.

Kerdés. hozászÓlás:

Mádlné Sas AnikÓ:

i

isiarrasoljaazeladását,300.- Ftlmz alért.

PfaffZsolt polgiánrrester: Soknak tartja az összeget.
Vassné Balázs GyÓrsri: Nem tartja soknak, mivel a gÍE is ott van miár. Sőt még
tobbet is lehetne kérni.

A KépviselőtestÍilet eryhangulag - 6 szavazattal' - ellenszavazat nélkii{ - az atábbi
hatÍrozatothozta:

T2

22/20oI. /rlr.29./ Öktrt sa haatrozpt

Ú*nt Kozség Önkormrírryzat KépviselŐtesttilete az
önkornrányzat hrlajdonátképező 517/8 hrsz-u 903 m3
naryságú beépítet1entertiletet értékesítiHorváth Judit
Nemesviimos, Kossuth u.25llA. sz. alatti lakos részére
300._ Ft/m2 árért.

Felelős: polgiirmester
Haíáridő: április 20.

g.

/ Znneiskola alapítványáho z llozzájilr:rtlLís kérése.

Polgármester: Ajka viíros Önkormányzat a álta| miikodtetett Zeneiskola
miiködtetéséhez kért bozzájaÍnlast a város polgármestere, a zeneiskolai
alapítuányon kereszttil. A zeneiskolába 8 ffi úrHti diák jár.

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Baliázs Gvörgvi: A zeneiskola is megkapja a tanulói után a fejkvótrít az
urhiti tinkormrinyzat penziigyl kondiciói nem olyanok, hogy tudnak trámogaÍri az
ajkai Ónkormiinyzatot' illefue a zeneiskolai alapítvrinyt. Nem javasolja a
támogatast.

A Képüselőtestiilet egyhangulag - 6 szavazattal, ellenszavazatnélktil

- az alábbi

batÍrozatothazta:
23/2001. /III.29./ ÖkKt"

sz hatórqrat

Úrkut KÓzség onkormanyzati Képüselőtestiil ete az
Ajkai Zeneiskola mtiködtetését kért pénzÍigyi
trámogatríst elutasítja az artyags erőforriisok hianya
miatt.

Felelős: polgárrrester
Határidő: azowtpil'

Gy./ DÁMFI Mérnök koda ajánlata.
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Polgármester: A Mérnöki koda felajránlotta, hogy áfuizs$tja az önkormárryzat
villamos energia szifurrliáit és koztizemi szerződéseit, ezek rátvizsgálása ufán,
amennyiben ily módon az önkormányzat tészétemegtakarítrist énrek el, abból
éves szinten 65 a/vigkívránnak részesedni AmennyrbenaZ átvizsgálás
megtakaríüist nem eredményez, abbanaz esetben ingyenes, viszont az
önkonniányzat megnyugodhat, hogy a tényleges foryasztas uíán fizet a villamos
energiáért.

Uryanezen MérnÓki koda felajrínlotta azt is, hogy segít az tinkormámyz-afuak az
energia felhasnálás felmérésébenés mérséklésében.Ónkorrrányzafunk a
Széchenyi terv keretében vizsgá{ta ennek lehetőségét és arra jutothtnk, hagy a
Széchenyi terv két fajtapáiyázattkiírasa is igénybe vehető eÍTe a tertiletre. A
Ménr<iki koda víllalja, hogy a páúyénatakat a tervek elkészítésétól a pátyálzat
megírásáig elkészíti oly módon, hogy csak sikerespályázatesetén részesül
díjazísban.Az önkormányzat intézrrrényei- az iskola, az óvoda, az orvosi
rendelő, a torna csarnok és a polgiírmesteri hivatal - fiités korszeriisítése, azaz a
tartiílyos gázÍútéskívráltrísavezetékes gáztutéxe' illetve a hőtiirolÓs kalyhak
kivráltrísa vezetékes giáz fiítésre,valamint az iskola nyílászarÓinak cseréje
megpéúyázhato a Széchenyi terv kiírásain beltil. Amennyiben a Képviselőtest{ilet
úry don! a fenti célra és feltétellel a Mérnoki hoda eztváilIalja.
Mádlné Sas Anikó: Mindenképp javasoljamegbí-'li aMérnoki kodiát azzaL'
hogy vizsgrálja á$" az Ónkormányzat intézrnényeibel|az energiafelhasznalast, és
egyetért arralis, ha megtakarítás keletkezik, abbil éves szinten az koda 65 Ya-ot
kapjon. Az önkormányzat egy fillérrel sem károsul, de lehet hogy nyer.
A Széchenyi terv pályrázatÍhozmennyi saját erő kell?

PfaffZsolt: A kiviteli k<i'ltség 70 o/ta sziikséges saját erőként, ami az
önkormányzat20aL Évikoltségvetésébenmeg is van.
Cziráky Karolvné iskola igazgatÓ: Ha az onkormiínyzat a nyílászéEÓk felújítasara
is prílyríaiakar, úry véleményeszerint a kiviteli munkákra nem kerülhet Sor a
nyari sztinidóben, ami gondot jelent az iskolrárrak, mert tanítási idő alatt ezeket a
munkiálatokat nem lehet gyakorolni' az onkormiÍnyzat pedig kifut a hatiridőből ha
esetleg nyer a palyazaton.
Mádlné Sas Anikó: A k<iltségvetésben ha megvan a kiviteli ktlltség 7Ü
lehet kezdeni a kivitelezést.

a/r-la,

e|

Rostasi Mrária jegyző: A pályázatofuláÁ feltétel az, hog' a beruh:ízrís illetve a
kiütelezés apáúyéuat elbírílásríignem kezdődhet meg.

L4

PfaffZsolt: El fudja képzelni azt, hory apáiyénatakat gyorsan elbÍralják, és így
kb. augusztus hónapban mar a kivitelezés is megtörténhet.
Vassné Balrázs Gvorg$ri: Véleménye,hogy pályárni mindenképp kell" mert
veszíteni nem veszít vele az Ónkormányzat.
Ha nem nyer a palyiízaton, úg} a saját erő még mindig rendelkezésre áll és a
tervbe vett mrmkiá]atokat el lehet végeani még a nyár végén.

A Képviselőtestii{et egyhangulag
határozatothazta.

-

6 szavazattal, - el|enszavazatnélkiil - az alábbi

24/200I. fiIl.29.l

lkKt sz hatdrozaÍ

Úrkut Kozség Önkormanyzati KépviselőtestÍilete
megbizzaa DÁhlIFt Energy save Mérnöki Iroda Betéti
TiÍrsaságot /8800 Nagykanizs4 Petőfi a. S.l,hogy
- Úrkut KÓzség Önkormányzata jelenleg érvényes

villamosenergia-szol gálatási szerződés eit az energetikai
feltilvizsgál at tár gy átban - a jegyzőkonyv melléHetét
képezÍj Y il|akozási S zerződé s szerint _ áfuizs grálj a,
- Úrkut Község Onkormanyzat intézrnényei _

Polgármesteri Hivatal' Altalános Iskola, Napkozi
otthonos Óvoda, tornacsarnok, orvosi rendelő _
fotdgána valő átállásáta, valamint az Általános
Iskolában anytlászárók cserejére a Széchenyi Terv
Programj a keretében meghirdetett páÁy ázatat elkészítse.
Felelős : polgárrrrester
Határidő: azan*al

h./ Nyugdíjas

Klub és az asszonykórus &ímogafuís irránti kérelme.

PfaffZsolt Polgiínnester: A nyugdíjas klub azidénis szeretne kirándulni ehhez
kér tiímogatast, az asszonykÓrus hagyoményőrzo tevékenysége folytatisához és
ferrrrtartás éútozkér anyai tiámogatást.
Javasolja, a koltségvetésben a kulturális tevékenységnéltervezett:ítadott
pénzesrfröz terhére az asszonykórusnak 80.000.- Ft-ot, a nyugdíjas klubnak
15.000 Ft egyszeri támogatast állapítson meg a képviselőtestiilet.
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Kérdés.hozzászÓlás:

Nem-hangzott el.

A Képviselőtestiilet eryhangulag - 6 szavaz-attal' - ellenszavazat nélktil ' az alábbi
határozatotbazta:

25/2a0L /III.29./

okfit sz hatórozat

Úrkut Kozség Önkormanyzata 2001 évi
koltségvetésébena Kulturalis tevékenység
szakfeladaton Átadott pénzeszkoz terhére
- az rrrkriti asszonykórus részére80.000.- Ft
- a nyugdíjas klub részéte15.000. Ft

egyszeri témogatást biztosít, mely összegröl a kiilön
kotott Támogatási szerződésben, az 1l200l. n.6'l
Ötrt. sz. rendelet7. 5. /2/bekezdésében fogÍaltak
alapjan sámadási kötelezettséggel tartoanak.
Felelős: polgármester, j egyző
Határidő: 2001. Április 30.
,.

l

ÁÍvi?krlrosult teleptilés tiímogatása.

A

Megyei Védelmi Bizottság a Szabolcs-Szafin:irBereg megyében árvírkárosult 20 telepiilés köZiil Veszprém megyei
egytitbnűkodésre Beregdaric községet javasolta.
Javasolja e községet anyag támogatrísba részesítse aZ önkormiányzat.

PfaffZsolt polgármester:

Kérdés.hozzászólás:
MádIné Sas Anikó: Mindenképp szóba haztavolna az árvízkárosultak
megsegítését.Ő ffitésre gondolt akozségtertileténbeltil. Ez a gwjtés pénziigyi
és eryéb gyujtés lenne. A kereskedelrni erységeket meg kell keresni, hogy ők
egyéb,tartÓs élelmiszerekkel, más cikkekkel is tamogassiik az rirvízkirosult
településeket'

PfaffZsolt: A BeregdarÓczi polgárnrester asszony kéréséttolmácsolva elmondta,

bogy nagy sztikség lenne elhelyezési anyagokra: matracra' takarÓkra, ág;rrremiire,
és ruhimeműre, fertőtlenítő szeÍTe' mosÓszerre' tisztiilkodÓ szelTe'
törölkÓzőre
valamint a tartós élelmiszeren ldvül sávesen fogadnanak milffó hullámú sÍitőt.

t6
Felvette a kapcsolatotaVédelni Bizottsággal' a megtrlei Voroskereszttel' de
ruhanemű *"áÍítá*'Í'u nincs kapacitasuk. Az Ónkorrrányzat pedig az anyagok
elszallítását nem tudja megoldani. A boltokkal a kapcsolatot fel fogia venni, a
tartós élelmiszer segélyek mia*.
Vassné Balazs Gvörg}ri: Javasolja az általalemondott 60-000. Ft_bÓlmég
megmaradÓ 30.000.- Ft-ot kipitolrri, és pénzügyi támogatast is adjon az
önkormányzat.

Rostási Miária jeevző: A késedelrni pótlék számlan 50.000.- Ft összeg van, ezzeL
még kipótolhati a 30.000.- Ft

A Képüselőtesttilet ery}rangulag - 6 szavazaÍtal ,- eLlenszavazatnélkiil - az a]ábbi
hatátozatot hoáa:
26/2001. /III.29./

ÖrKn sz- ruaninozer

Úrkut Kozsé g onkormányz ata az árvízkárcsult
BeregdarÓcionkormányzatelkiilonítettszÍltltlájira
a kiárok enyhítéséreeg3lszeri, 80'000'- Ft tÁuocltÁsr
biztosit, az önkorm ányzat pénzrrraradványábÓl 3 0. 000. Ft-ot, mig ru 5Ü.000._ Ft_ot a Késedelmi pótlék terhére
biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonna!

j.l

3311998. lYII.2Ü.l

ot<t<t.

sz.hatírazat módosítása.

trfaffZsolt polgármester: A Képviselőtestiilet 1998. július iiléséndontótt az

létszám csokkentéséről, mert azóvodában ujabb csoportosszevonásra
került sor. Mivel a munkaltatói jogkÓrt gyakorlÓ óvódavezető dontése Gubicza
Jánosné Óvónőre esett, aki akkor ment el sztilési szabadságra, illetve ryes_re'
felmondani csak a ryes-t kovetően tudott, vagyis azídei évben- A
létszámcsokkentéssel kapcsolatos páúyÍrathoz sztikség Yan az önkorminyzattől
egy o1yan nyilatkozatra" mely szerint az ovőnő továbbfoglalkoztatasátaaz
onkormiinyz aaúil nincs mód.
ÓvÓnői

Kérdés,hozzászolás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestti]et egyhangulag - ő szavazattal, - ellenszavazatnélktil
alábbi Ítatár ozatot hoáa:

_

az

t+
27/200I. fiII.29./ ÖkKt

sz hatórout

Úrkut Község onkormányzata a Napközi otthonos
ővődájéban a végleges álrís hely megsztintetése
következtében fintett ÓvÓnő továbbfoglalkoáatrisára
az önkormiányzat foglalkoztahísi korében nincs mód.
Felelős : polgiármester
Hataridő: azonrnl

Több tÍrgy nem vol! a polgiirmester az Íilést20.30 órakor berekesáette.
kmft.
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poliiarmester
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Rostiási Máría
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