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Késziilt: Urkút Kozség Órrkormányzati Képviselotestiiletének l999.rniírcius 29.-
én itrétfrrl du. l7.oo orai kezdettel megÍartott rendes tilésérol.

J ele.n varrnak: trfaff Zsolt polgá'rmester'

,

dr' I}óc4l Mariann,
tmri Zoltrín
Klein Zoltánné,
Lisztes Gyoza,
MádIné Sas Aniko'
Rieger Tibor
Szücs Péter,
Vassné Baléz;s Gyorryi képviselők.

Távolmaradását bejelentette: Tenk Attjla képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
l' napirendi pontnan: CziraL1 Karolyné páilyálzó.

Az iilés helye: Kozséghaza - tanácskozó terem"

PfaffZsolt polgármester: Köszöntotte a megjelerrteket' Megallapitotta, hogy az
iilés hatarozatképes, mert a Testülst lo tagiábÓl9 tő jelen van.
Ezt kovetoen ismettette az iiüés napirenrJjét, melyet a képüselök egyhaÍtgulag el-
fogadtak.

}.{AFIREND. l .l Ipariizési adórendelet midositása - rendelettervezet.

ElőadÓ: Jeryző



2 . / éiltalál.ras Iskola ígazgatői páiyrizatok elbirrílása, kinevezés .

Előadó: Polgármester'

3.1 Vegves tigyek.

a./ Napkozi ottlronos Üvoda vezetői áilására piűyé.r;an

krrrása.

b.i Napkozi otthonos Óv_oda menzai és ktiisős é&eztetési tigy-e.

c./ Kozségi kábeltv iizemeltetése.

NAPíREND TÁRGYALÁSA:

l ' napirend: Ipartiaési adórendelet mÓdositása - rendelettervezet.

Előadó: Jegyző

/lrásos elóterjesztést a képviselők előre megkaptak'/

Kérdés. hozzászólás:

Vassné: Ez minden vallalkozásra vorratkozik majd? Véleménye szerint a bánya is

létre tud hozrri ilyen munkahelyet, és iw aronlionnányzatabanya iparüzési

adÓjátil elesne, ami rragyon veszélyes lenne az onkornrinyzat gazdalkodasara'

Lisztes Gyoző: A 25 %-kal a banya is meg tudja oldani'

Rieger Tibor: Nenr tartjavz]ósziniinek, hogy más gazdasági szervezet ilyenen

gondolkodik, de akkor a25 T"helyettjavasolja a mÓdositast 50 Ya-rakorrigalni,

iry nem veszélyes'

PfaffZsolt polgiírmester: i nem látja veszélyesnek a helyzetet, mert egy loo ffis

vallalat, mint a baqva nern fudná kiatakitald a rehabilitaciÓs rnunkahelyet 5o em-

bemek. Javasolja a rendelet elfogadasát 50 %-kal-

A Képviselőtestiilet eg;,hangul ag - 9 szavazaital,- ellenszavazatnélkiil - az alábbi

r*ndeletet hozta:



13llgg5. lXII.zolÖt<xt. sz. ipariízési adiro1 szolÓ rsn

delet módositása.

lA rendelet szÓ szerinti szöt"ege a jegyzőkonyv nrellék

letét képeá.i'

2. napirend: Attaianos Iskola igazgati:ipÍt]tyáratak eibiralasa, kirrevezés'

ElőadÓ: Polgármester

Polgármester:Mivel a vidéki pétyáruőaz ürlésen nem trrd résá venni, igy javasolja

a pily íuatokat zárt ülésen megf árgyalni'

l z,árt iiüé sről kürlon j egvzőkönyv késziil' l

3. napirend: Vegyes üryek.

a.iNapkoziotthonosÓvidaYezetőiá\Lásilrapiiyinatkiirása'

ElőadÓ: Polgármester

Polgármester:Toplakné Feith Roziília yezető óvÓnő megbizatása 1999' Arrgusáus

3l._vel tejár. Nyirgdijazásáig még tobb mint 2 év van vissza. Ezért Javasolja a ve_

zetai pály ázat kiirását.

Kérdés. hozzászÓlás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület eryhangul aB - 9 szavazaltal'_ ellenszavazatnélkürl 'az alábbi

lratározatot hozta.

16/1999- /ÍIÍ-29.i {}kKt. sz-hnározatt

Úrkut Kozség C}rrkormariyzati Képviselőt-estiilete

az tJrkúti Napköáotthanos Óvoaa óvidavezetői

allás betöltésére páúy Ír;atat hirdet.

Piiyinatit'eltételek:szakirányufelsófoknriskolai
végzettség és szakképzettség, legalább 5 év pe

dagosÜs munkakÓrben Szerzett szakmai gyakor

lat.
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ApályÍnatokatlszakmaiéletr'ajz,intéanényve
zetésre vonatkozo progranr, 3 hinapnál nem ré

gebbi erkolcsi bizonyitvány, képesitést igazoló
okmányolo Úrkut KÓzség Polgárnnesterének

kéfjiik benyujtani a megielenéstői számitott 30
napon beltil.
A vezetői megbizás 1999. Szoptember l.-től
sámitott 5 tanéwe szól.
Illetmény a közalkalm azotti törv'ény szerint.

Felelős : polgármester' jegyző
Határidő: azorural

b.i Napkozi otthonosovoda menzai és ktilsos étkeztetési tigye.

Előadi: Polgármester

Polgármester. Már az előzostesfiileti tiléseken is folyamatosan szÓ volt az avődai

menzás és kiilsős étkeztetésriil. Mivel a vendég!átÓ egyeség tulajdonosa sok Í-el-

szerelési, berendezési eszkozt adott kolcsÓn az onkormányzattak' melyeket most

vissza kell adni, célszerii az ovődában a msnzai és a kirlsös étkeztetés megsziin_

tetése a tanév _ junirrs t8'-til _ végétől' Tenk Attila a mostani hrlajdonos tájékoz_

tatta azonkormany zatat,hogy a menzás étkeáetés l8G.- Ft./igénybevételi nap

lÍ$á-valeryiiÍtl' Áz óvidában a téritési itij l23.- Ftligénybevételi nap. A kettő

köZti ktilonbséget az onkormáayzat szeptember l.-től át tudja vráJlatni.

Tájékoztatja továbbá a testtiletet, hogy az avadában} fő kozalkalmazottijosv'_

szonyát kell majd megsziintetni.

Vas$ne: Szarnitásai szerifit az Óvódai r*enzás étkeztetés riífizetéses az Önkor-

mányzatnak. Az étkeztetést az allarn tárrogada.

Klein Zoltánné: Sérelmezi, hogy az óvndások soha nem kapnak az cnkorrrrány-

zattőltámogatást' míg az iskolások étkeztetése Íblyamatosan támogatva lesz.

A Képviselőtestiilet 8 igen, l tartor&odás mellett az alábbi hatarozatot hozta:

i7lt999. iíIí.29.i okKt. sz. hatúrozat

urkut Kozség onkormanyzat Képviseiotestiilete
l}gg.Jrmius lS.-tól a Napkozi otthonos ovódában
megsztinteti amenzils és a ktilsős étkeztetést.
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A meazás é:keztetés a Beli KÍt é:terrnében kertil
lebonyolitásra i999. Szepternber l.-től'
A Beli Kft attal megadott téritési dij l8o.- Ft/nap

Íáfá'val egyiitt/, mel.vhez az onkormitnyzat 57 ..-

FT/nap l áfá-v al e g.,v r"rtí támo gatást biao sit'

Á Képviselőtestiilet utasitja a polgrírmestert és a
jegyzót, hogy fentieknek megfeleloen a koltség
vetési rerrdeletet rródositsa-

Határidő: 1999. Augusztrrs 15.

Felelos: polgármester, jegy"zó

b.l Kozségi kábeltv tizemeltetése .

Előadó: polgármester

Polgárnrester: A megbeszélteknek megfeteloen a rnai testtileti tilésre meghivta a

Satel Klt iigyvezeiőjét, Szigeti JizseÍ-et.

TajékoztaÍásrtl eimolrdja, lrogy a zirci karbantartÓkkal még mindig nem sikertilt a

szerződést megkofir| mivei a testiilet áttal meghatározottak atapjan a karbantar_

tást nem vállalják, de kérik a lakossági dij felerrreléséi. Ha kéréstinknek megfele_

lően a Testiilet emeli a dijat, akkor az ajálrtatii&" ugyanolya', mint a

nagyvázsonyiaké valt, csak plussz program a zircieknél nincs'

Szigeti JÓzse* Az tizemeltetéssel kapcsolatos árajánlat*kat tartják. Két plussz

programot rovid idón beliil be trrdnak kÖtni, Ez nem keriil pénzbe. A lakosság

áitai fizetendo havi dij 4oo.- FT. lifáva1eryütt./
A renelszefte aszirigaltatÓi engedéiy azonnal hat:illyai meg tudjak kérni.

Vassné:Tisztaaziizeme}tetési szerződés. Tudja, hogy 2oo2-ig kell csillagpon-

tos rendszert kiépiteni' Ha az onkormárryzatmarad a tulajdonÜS' tlgy honnan lesz
pénz az átépitésre . A lakÓnak merxryit kellene fizetrrie.

Szigeti JózseÍ Az átépitésre a pénzesz&oz a Satelkft, onkormányzati forrás, la_

kossági forrás' és pályázati pénzb*l jorrne ossze.

Rieger Tibor: Várbiró Tamás dija benn van a havi 4oo.- Ft-ban?

Szigeti Jizsef: Nincs.

PfaffZsolt: Javasolja havi 5O.- Ft-al megemelni a dijat
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Amennyiben április i-től a Satel kft lesz az ílzemeltető' ugy javasoija a 6411998-

lxll.lsi Ömt. sz. határozatatvisszavomri mivel szerződgskötésre abszoiút nem

kertil Sor a zirciekkel .Azteuy,hogy a karbantartást' lribaelharitast elvégeáék,

ezÉrt a dijat korábbi szerzodésnek megfeleloen az onkormimyzatftzet.

A KépvisetótestÍilet egyhangrrlag _ 9 szavazattal, - ellenszavaratnélktil - az alitbbi

hatarozatot hozta:

Í8/Í999. /IIí-29-i {}kKt -rz- határozat

Ú*nt KÓzség onkonnanyzati Képviselotestiilete
64ft998. lX(fi-ls -Í Öt<xt- sz. határozatát vissza

tonja.

Felelos: poigármester
Határidő: azonna]

A KépviselőtestÜr1et eryhangul ag - g szav azattal,- ellens zav azat nélktil - az alátbbi

határazatothozta:

í9lt999. lIÍI.29.i ÜkKi. sz' határozat

Úrtrut KÖzség onkormanyzati Képviselőtestii1ete

1999. Április l. napjátil a nagyvázsonyi Satel Kft_

t bir-za meg aZ Ürrkúti onkormarryeat trrlaj donában

lévo kábehv. Hálozat /rendszer/ teljes tizemelte

tésével.
A kábeltv elÜfiZetési dü i999. Áp'iti* t' napjátÓl

havi 45o.- Ft rnely az éfáttartalmnr'za-

Feleliis: polgármester o 
jegyzö

Haüíridő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester az tilést 2o.oo órakor berekesztette-

kmft.

Í.
fu..\o.l^'S*'..-
Rostási Mária

jegyzo
kXí|-

ármester


