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Úrkut Község Ónkormanyzati Képviselőtesttiletének 2001.
November 30.-an lpéntekenldu. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes iiléséről.

ilELEN VANNAK: Pfaff

Zsoltpolgiírmester,

Dr. Diczy Mariann

Inn

ZaltÍlri-

Klein ZoltÍnné
Kocsó Jánosné
Lisztes Győző
Mádlné Sas ÁnikÓ képviselök.

rÁvotuenepÁsÁr nrnznNrrrTn:

Rieger Tibor, Vassné Balazs

Gyorgyi képviselők.

ratuÁcsrozÁst toeent nÉszrvesz:

Rostási Márta jegyző,

lz

terem.

ÜtÉsruztvg: razsé$tÍua_tanácskozó

PfaffZsolt polgármester: Köszöntötte

a megielenteket és megiillapítoüa, hogy az

tilés hatarozatképes, mert a Testtilet 10 tagiábÓl8 ffi jelen van.

Ezt kÓvetően ismertette az tilés napirendjé| melyet a Testii{et eryhangulag
elfogadott.

NAPIREND: l.l

Helyi adó-rendeletek módosítása - rendelet-tewezet.
Előadó: Jegyző

2.l UrkiftKözség Önkormanyz ata2002. Éü koltsegvetési
konc epciÓ feltilvizs

g

áIata.

Előadó: Polgármester
3./ Vegyes tigYek.
a. Lakásépítéstamogatas iránti kérelem'
b. Ónkorm érrlyzati dolgozók részérejutalom'

NAPIRENB TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A./ Jelentés a 1ejárt hataridejű képviselőtesttileti hatarozatok végrebajtásmól'
Előadó: Polgárnester

PfaffZsolt polgarmester A lejart határidejű testtiüeti
az úábbi szÓbeli előterjesztést tette:

hatÍgozaÍo}< végrehajtasaról

64!20Ül. lX.tT.l Öl..F-.t sz.batérazat: Akorzeti megbízott altal előterjesztett
twetortut*dl szolo testtileti dontés a Rendőrkapitanyságuak megkiildést nyertezer
65DaaL. !X.t1 .l olrKt. sz.határazat: A labdarugó szakosáéily az 500
forintos támogatást a Támogatási szerződés alaírásakor megkapta'
66l2aÜ:r. /X.17 .l Ö|ú<t. sz. ttxfuozat: A Brrrsa Hungarica Felsőcktatási
at keretén belti1Keller Krisztian és Pichler

Anita

tamogatottak az értesitéstmegkaptak-

6?Daal. lX.17.! ÖkKt. sz.hatéxazat:Az onkormÍnyzatrészérea TornádÓ típusu

i

Lóerős traktor a hótolóval és a sózÓval együtt megvásarlásra kertilt-

5
68/20ü1. l)(.1?./ ÓkKt. sz. hatarozat: A Május 1tér 1Ü. Sz. alatti sorhaz
rtilt, a beruhazás koltsége kiegyenlítésrekertilt'
ingat?,ar'aÍau g- u*.'.t"*'.

t

a
?0Í2a0]r. lX.lj .l okK-t. sz.hatirazat: Atest{ilet dontésénekmegfelelően
P"lgá"".-t* n""t"tu* - g*nt-sre valÓ átiúIásmegtörtént, aégs óvodában

2

p"dig elkezdŐdÓtt.
Kérdés-hozzászÓlás: Nem hangzott el-

AKépviselőtestti{eteryhangulag- 8 szavazattal. - ellenszavazatnélktiLl
határidejii hatÍrozaÍok vé grehajtásaÍól szÓ1Ó taj ékoztatót elfo gadta.

_

alejárt

NAPIRENDM
l.napirend : Helyi adórendeletek mÓdosítasa - rendelet_tervezetek.
Elöadi: Rostasi Mária jegyző
/Írásos előterjesztést a képüselők előre megkaptak'/

elmonda' hogy elozetes
Rostasi Mária jeryző: Szóbeli kiegészítésében
.gy.".té'.k .tupj* te'zült el a kommunalis adÓrÓ1 és azipariizési adórÓl
*'áto rendelet tervezet. Ennek megfelelően a kommunatis adÓ mértéke
o/ea,az ideiglenes
ingatlanonként 1s00.- Ft, azipariizési aőa az adÓalap I-7
jeúeggel végzettipariizési tevékenység esetén az aőaé:tahány tzaptárl naponként
3500.- Ft.
A j avasoltakon természetesen valtoztanri lehet'
Kérdés.hozzászólás:

Mádlné Sas AnikÓ: Ismeri a kornyék teleptilésein a kommunalis adó ménékét,
adó mértékét2000.- Ft/évben meghatarani. A többi
épp ."é'tJ""*.lJ"
javaslattal egyetért.

-

AKépviselőtestíiletegÉangnlag_ 8 sravazattal, - ellenszavazatnélkiil

Fíévkommrrrriá]is

_

a2000.-

adÓra vonatkozó javaslatot elfogadja.

A Képviselőtesttilet eryhangulag

_

8 szavazatta!, - ellenszavazatnélkiil - az alábbi

rendeletet hozta:
l'0/2001. /)il.30J

A

ÖkKt

13l1g95. lxlil*za.l
rendelet módosítása.

sz. rendelet

Ótrt- sz.

iparuzési adórÓl szóló

/Arendelet szÓ szerinti szÓvege ajegyzőkonyv
melléklet étképezi.l

_
A Képviselőtesttilet eryhangulag - 8 szavazattal,'ellenszavazat nélktil az
alábbi rendeletet harta

1112001. Dil.30./

OkKt

sz. rendelet

A9l1gg5. flX.ls.l ÖkKt. sz. kommunalis adÓról szóló
rendelet módosítasa.

lA rendelet

szÓ szerinti szövege

a

jegyzőkonyv

mellékletétképezí.l

2.napirend: Úrkút Község onkormányzat}aal. Évit otsegvetési koncepciójának feltilvizsgiilataElőadó: Pfaff Zsolt polgánnester
Árásos előterjesztést a képvise1ők e1őre megkaptak./

Hivatal
PfaffZso1t polgiírmester: Mivel pcntos adatok nem állnak a Polgánrresteri
összeallítani'
rendelkezésére, igy u r.o".epciÓi sem lehetett abszolút pontosar
koncepciÓ
Javasolja az irasos elöterjesáésben foglaltaknak megfele1ően a
elfogadását.

Kérdés.hozzaszÓlás:

Lisztes Győzó: JÓ lenne, ha a rendeletbe bekertilne a Hősök és azAdy utca
a
r.rvt"ta''r.e nt azúj utcái felujítasa' valamint az iőén elkészti{t út felújítasnal
javítisi munka. Ezenkívtid acsatornánást is meg kellene oldarri. Prilyázni kell,
hogy meg lerye n a pénziigyiháttér
ha a tobb
Gondolni kell a telkeknél a kömrűvesítés megvalÓsításara, ffileg akkor,
hektiáros tertilet is kiosztásra keriil.
-

telkek nagy részén
PfaffZsolt polgármester: Az onkormarryzat éitalértékesített
koilűve sitettség megvan. A nary teriilet felparcell áz'ásátval akkor
*
^1"p" "tő
foglalkoani, ha több telekigénylésis lenne'
kellene
A pa1yazaiolcr áú aza gond, hogy saját erot azönkormányzatok

i

nehezen tudjak

biáosítani.
Rostasi Mária je{vző: Előbb a terveket kell elkészittehia szennyvíz
csatornázásra és az engedélyek birtokában lehet pétyéuÍf..

4

Lisztes Gvöző: Miért azoh,aála telkeknél, arnelyeket nem az onkorminyzat
értékesítettnem kell körrriivesíteni?

PfaffZsolt polgármester: A magánforgalomban értékesítettépítésitelkeknél nem
az önkorrnárry zatnakkell gondoskodni a kozrr{ívek kiépítéséről.

Lisáes Gyóző: Nem érti miért nem

aZ önkorrnányzaÍrak

kell erről gondoskodni,

lényeg hogy minél több építkezéslegyen.
Szeretné még aztis megkérdezni, mi lesz a falutévével?

Pf;affZsolt polgármester: A testtiLlet döntésének megfelelően a most kiépítésre
t *tito' ,*au-tt vé rendszer a Satel lú trrlajdonába kertil'igy azt a feltételt
szabták a falutévévelszemberr, hogy az engedélyeket a tÖrvényes miikodtetés
érdekébenmeg kell szereznie az onkarményzaürak, amelynek nyilvan anyag
vatuatais van' Csak így fog hazzájÍtudna kft a falutévéműkodéséhezRostási Mária jegyző: A Satel kft a studióját az önkonrrányzat trrlajdonaban lévó
ki, amelyet
,pigybé!Z'' épti'letébenlévö egyik helyiségben alakított
tfftésmentesen has-lrál. Javasolja az ottlévő vallalkozásokhoz hasonlóan a
helyiségbérletidíj kiszabását, és így ru onkormányzat a falutévétis
gazdaságasabbap tudj a maj d miiködtetni.

Mádlné Sas Anikó: Egyetért a javaslattalés javasolja akoncepciÓ valtoztatás
nélktili elfogadását is.

AKépviselőtestíilet eryhan$lag

_

8 szavazattal, - ellenszavazat nélktil - azalábbi

hatÍrazatot hozta:
7Í/2&0I. /XI.30./

okKt

sz"

haafuozat

Úrkut Község onkormanyzati Képviselőtestiilete az
Önkonrrany zat 2ÜÜ2. Évikoltsegvetési koacepcióját
feltiúvizs galta é s azt v éűtoztatas nélktil j ivaharyj a'
Felelős: polgárÍnester, jeryző
Hataridő: 2aa2. Februar 15.

3. napirend: Veryes ügyek.

a.l Lakásépítéstamogatása iranti kérelem:

ElőadÓ: Pfaff Zsolt polgánnester
Polgármester: Két kérelem érkezett. Olasz Csaba és felesége ÚrkÍrt, Zsófiapusztai
családi lakőházáÍlak tetőtér beépítésére,mel1ne csatolta a
t.'."*t
jogerős '*gt-vÓ
épitesi engedélyét,valamint a család jövedelmi igazolását'
bü"*uvo Gáboiés neje Úrkut, Temetö u. 14. Sz. alatti lakosok lakásbővítéshez

kének Érnogatíst.

Kérdés.hozzászólás:
Rostási Mária jeryző: Javasolja Obermayer Gábor és neje kérelmétkésőbbi
testiileti tiüésen megÍ.árryalni, mert a csatolt olorranyok nem megfelelók a
torvényes dÓntés meghozat aláúloz
-

PfaffZsolt polgánrrester: 300 ezer forint van, mindkét jelentkező kaphaüra.
Dr. Dóczy Mariann: Javasolja olasz Csabáéknek Zaa ezer forint kamatmentes
tu*rs"|is megadásÍÉ,amásik kérelemről a dÓntést javasolja elnapolniMádlné Sas Anikó: E wúéÍtdrDÓczy Mariann javaslatával.

A Képviselőtestiilet eryhangul ag - 8 szavazattal - ellenszavazat nélkÍil- az alábbi
hatÍrozatothozta'.
72/2001.

rXl3a.l okKt sz

hatúroz-at

olasz Csaba és neje
Úrkút, ZsÓfiapusztai lakosok részére200.000.- Ft. azaz
Kettőszríz*".i fo'iot kamat és költségmentes
visszafizetendi támogatast allapít rÍrcg aZ Urkut
Zsófiapus úat a20 l 56 hrsz_u

Úd<út KÖzség onkorrrrrányzat

csa]ádi háztetőtér beépitéséhez10 év alatt, egyenlő
részlqtekben tartomak me gfizemiA Megallapodás tartalmar'r'a a részletes feltételeket,
melyet a jegyzo késát el-

Felelős: polgárrnester' jeryző
Hataridő: 2001. December 2.
b./ Ónkorm ényzati dolgozik t észérejutalom.

6

Pfaff Zsolt pol gánrrester: Szóbeli előterj esáésében elmondja, hogy
onkormanyiati szinten, a személyi juffatasok kiemelt előkÍnyzatainál
megtakarítás mutatkozik, amelyet javasol jutalom kifizetésére'
A megÍakarítísbóljavasolj a jatatmazásra fordítani az aIapilletmény 7a %-átKérdés.hozzászÓlás:
Zoltánné: Ez azt jelenti, hory az iskola, az ővodz, és a Hivatal havi
alapillefirrényének 7a o/o'a fizetheto ki jutalomként.

Klen

Dr. Dóc4r Mariann: A javaslattal egyetért' annal ís inkább, mert az eloző
években is ilyenkor volt lehetőség jutalom megríllapítasara'

A Képviselőtesttilet eryhangula g - 8 szavazattal, - ellenszavaz-atnélkril ' az alábbi
határozatothozta:
73/2001. n{I.30./

ÖkKt sz haÍúrozat

Úrkut Kozség onkormarryzati Képviselőtesttilete az
össz onkorm ánryzat személyi juttatasok kiemelt
előkényzat megtakarítás$bÓl az lnténnények
lPolgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Napközi
otthonos Óvod# havi alapilleünény 70 Ya-énak
megfelelő jutalnat állapít m€g.
Felelős: polgármester, jeryző
Határidő: azannal
c./ Polgármester jutalmának megállapítása.

Mádlné Sas AnikÓ az adhoc bizottság nevében javasolja a polgármester részére
ery havi bérétmegállapítani jutalomként.

PfaffZsolt polgármester: Ónilmindenfajtaarlyag1 elismerésnek, de szeretrré
tEékoztanlta Testtiletet, hogy rremaZŐ havi alapilleÍnényea legtöbb az
önkormányzafuál. Kéri figyelembe venni aztatényt, hcgy július 1._tö1a
köztisztviielőknek és szeptember 1_től a pedagÓgusoknak is rendeáék bértiketDr. DÓczy Mariann: o is javasolja a polgiírrnesternek az egyhavt bérét,varyis
1 70'?00.- Ft-ot jutalomként megallapítarri.

7

A Képviselőtesttilet
hozta

7 i gen 1 tartózkodÓ szav az-at mellett az alábbi batÍx or-atot

74/20aL /XI.30./ ÖkKt

sz haaÍrozaÍ

Urkut Község Ónkormiányzati Képviselőtestiilete Pfaff
Zsaltrészéreegyszeri kifizetésre' jutalmat áúlapit ffi€B,
melynek összege: 170.700.- Ft.
Felelős: jegyzo
Határidő: azonnal
d./ Céljellegii decentrali záilt tÍlmagatásbil visszafizetés.

Az Önkorrrráryzat 2000. évben sikeresen pályálr;att a
Tertiletfejlesáési Tanácsnal aúrrnubővítésére.A céljellegii decentralizált

Polgárrrrester:

tilmogatas 10 milliÓ forint vol1melybő1a2 milliÓ {o.i"t afa időközben
visszaigényelhetővé vők, ezétt ezt azosszeget az Allamkincstiír részérevissza
kell fizetnie az örrkormányzatnak.

Kérdés.hozzászólás:

Dr. Dócry Mariann: Az adÓval nem érdemes variálni, ha vissza kell fizeÍri, úgy
mínélelőbb, nehory mog kamatot is felszámoljanak-

A Képviselőtestiilet eryhangulag

_

8 szavazattal, - ellenszavazatnélktil ' az alÍhbi

határozatotborta:
75/2001. /XI.30./ ÖkKt

sz hatórozat

Úrkút Község Ónkormányzata a hrlajdonában lévő
vtnrnbővítéséhez a Veszprém Megyei
Területfej lesztési Tanác stil 2 000 évben, péúyéuatiftján,
10 millió forint céljellegu decentralizalt támogatásba
részesült. Időközben a 10 millió forint utén a 2 milliÓ
forint ríltalanos forgalmi adó visszaigénylésérevált
jogosultta az ötlkormÍnyzat, iw erröl az összegral az
lemond, és azta Maryar ana*incstar szértúá$ára
üsszafizeti.
Felelős: polgármester
Hatráridő: azannal

I

e.l Irrrrt Znkén. Arégi Napközi otthonos Óvoda mellett lévő klub 99 épiiüet
tetején egy mobíl telefon vételérea}kalmas késziiléket helyeáek el. Szeretné
tudni, hogy aztklengedélyezte, ésmennyire karos a kÓrnyezetre.
Lisztes Győző: A WESTEL 900 GSM RT helye zte el,a Mangan banya
tdajdonát képező építrnényre.Meg tudja mondani a pontos neveket, címeket, igy
az onkormányzat felveheti a kapcsolatot a céggel.
Pfaff Zsolt polgármester: Az Ónkormarryzattól semmiféle hozzájarulást nem
kértek, ő is mar csak akkor vette észre, amikor az önkormilnyzat ttrlajdonát
képező tertiüetet is igénybe vették. Véleménye szerint nem káros a kornyezetre
az épíÍnény.Fel fogia venni a kapcsolatot a céggel, és a következő testiiűeti
tilésen tájékoztatja a képviselöket.

PfatrZsolt polsármester: Az önkormÍmyzatery előzetes Megallapodást ktitott
az ÉpÁsZ-a|akÖZvilágÍtás korszeriisítésére,bővítésére.A Megallapodásban
foglaItak szerint zÜaL IY. negyedévben a korszeriisítesnek el kellett volna
készülnie. Errőlkért felvilágosítast, melyrőlválasz-levélérkezett, és eá szó
szerinti felolvasta a Testtile&ek. /A levél a jegyzókönyv mellékletétképezi.l
f./

Kérdés.hozzászólás:

Kocsó Jánosné: Jó sokat csúsáak, de ha a következö év elején ez megvalósítasra
k *'" *ég *'"dtg nincs késő. Neki Kósa Gyula Úrkút, Kilenchaz utcai lakos
szőlt,hogy akozúlegÍiLs az o firlajdonában lévő családi héntetőszerkezetéről
Yan megoldva. Ezt atémáú.is orvosolni kell a bövítésnélTÖbb tárgy nem volt, a polgármester az tiűést 20.00 Órakor berekesáette.
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i{c,c líür- \'Q,^-Rostási Mária
Jeryzo

