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Késztilt Urkut Község onkormanyzati Képüselőtesttiletének 1999.
én lszerdán/du. l7.oo órai kezdettel megtartott rendes tiléséről.

februrár

lo.-

Jelen vannak Pfaff Zsolt polgiírmester,

'

. DőczyMariann,
Klein Zolténné,
d,

Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Sztics Péter,
Tenk Attila,
Yassné Balazs Györgyr képviselők.
Távolrnaradását bejelentette :Imri Zoltiin, Rieger Tibor képviselő.

Tanácskozási joggal résá vesz: Rostási
Czkáilry Karolyné mb. iskol ugazgatő
Lipp Józsefoé ÓvÓdavezető helyett

l[lÁárr:La

jegyző

AZ tiléS helYe: Kozséghaza - tanácskozó terem.
a megjelenteket. Megrállapitotta, hogy az
ti{és hatarozatképes, mert a Testtilet lo tagiábÓl 8 tr jelen van.
Ezt kÓvetően ismertette az tiLlés napirendjét, melyet a képviselők eryhangulag el-

PfaffZsolt polgiírmester: Köszöntotte

fogadtak.

NAPIREND. L/ Úrkut Kozseg onkorrnanyzatal999. éü költségvetése - rende
let-tervezet.
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Előadó: Polgárrnester

2./ Vegyes ügyek.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

lll999. /I.14.l ÓkKt. sz. egvüttes hatrározat:. A német kisebbségi önkormányzat
*l"or.. és a teleptilési önkormanyzatpolgárrrestere a Megállapodást aláiÍták.

ll|999. ll.14.l ÖkKt. sz.hxÍrozat:.AhatÍrozatban foglaltaknak megfelelően utó_
bg *"g lett kérve a tórnacsarnok gázfiitésénekeredeti tervezőjétől a szaktratósá_
gnoiajarutás, melyben leirta, hogy az éÍteremfiitésenem megoldható a torna_
ó'u*ok g ántntáilyankereszttil. Ennek megfelelően javasolj a ebatirarat
vissszavonását.

A Képviselőtestiilet 7 szavazattal' 1tartozkodással az aLábbihatÍrazatothozta:
2ll999. /il. lo./ okKt. sz. hatórozat

Úrkut Kozseg onkormrírryzat Képviselőtes
ttilete Zn999. lI.14./ Örrt. sz- hataro zatát
visszavonja, a szakhatóság negativ iranyu
szakvéleménye alapján.
Felelős: polgánnester
Határidő: azonnal
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet eryhangulag

_

ellenszavazatnélktil a Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
1. napirend:

Úrkut KÖzség Ónkonnanyzata\999.
tervezet.

Előadó: Polgármester

Évitotsegvetése _ rendeiet_

Arásos előterjesáést a képviselők előre megkaptrák.l
Kérdés"hozzászólás:

Éi

Pfaff Zsolt polgiírmester: Szóbeli tájékoztatqiában elmondta, hogy azI999.
onkormányzati koltségvetésa korábbi évekhez képest nehezebben jött össze, mi_
vel most első körben 19 millió forintos hiránnyalindult az önkormányzat.Ezt az
intémrényvezetőkJ<el egyezteve' sikertilt 2 milliÓ forintos lriany'g lecsökkenteni,
eá kovetően trírgyalta a Pénztigyi Bizottság, aki ery eryensulyban lévő koltség_
vetést javasolt , mely hosszas mérlegelést követően megvalisult, és így kertilt a
Képviselőtesttilet elé.
Vassné Balrízs Györgvi: Nem érti, bory a tavalyi jutalom miért az idet költség_
vetést terheli, és ha az idei költségvetés kiadási oldalan szerepel, hol van a bevétele.

Rostási MiÍria jeryző: Amikor a tavalyi év végénszóba kertilhetett az Ónkormányzatidolgozik jutalma, mar felhívta a Testtiletfigyelmét, hogy az a kovetke_
ző költségvetési évet fogia terhelni, holott pl. a munkaviíllalónak a jÖvedelmébe
szerepel mér.Eza jutalom kifizetés december l5.-ét követően törtárt,a.lejelentés
csak eá kovetően, tehát a hónap utolsó napjaiban történhetett,így arÁrrsz az
önkormányzat felé a könyvelési értesítőketmáu nem fudta elkészíteni, azok csak
janurár elején érkeáek meg a Hivatalba.
A jutalom kiadásként az aőott szaldeladaton jelentkezik, bevételként pedig a
pénzrrraradványban. Ha a jutalom a tavalyi évet terhelhette volna, lú;gy apénzma_
radvány az idei év kÓltségvetésében a jutalom Összegével kevesebb lett volna.

Cziraky Karolyné mb. iskolaigazgatÓ: |Jgy érziaz első koltségvetésiterv, amelyet elkészttettaz iskola korrekt volt, 35 millió Ft. Felhívja a firyelmet arra, hogy
az iskola átlami támogatasa 30 millió forint, ez mellett a kiadás 3l,5 millió forint.
Tehát az Ónkormiányzatnak 1,5 millió forintot kell csak hor'zémrdnl aÍni minimalis'
Aggalyai: nem lehetett táppénztterveni,holott mar most az iskola pedagÓgusai_
nak tobb mint fele beteg. Ezazösszeg az alapbérben hiába van benn, nem lesz
elég. A dologi kiadások emelkedése miatt a koltségvetést előbb-utóbb módosítani
kell, mert nem lesz elégazalapfeladatok ellátására sem.
Rostási Miária jegvző: Sajnos ez él1az egész Ónkormiinyzat kÓltségvetésére. A
kiadásokat módosítani _ emelni _ csak a bevételek egyrdejű emelése mollett lehet.
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gázkamattal szemben vannak aggáúyu, arniért a lakosság Íútal,befizetett köműfejlesztési bozzájírulások utián keletkezett kamatot az
onkormányzat haszralj a fel?

Vassné Balazs GyÖrgyi:

A

FfaffZsolt: Mrér az előző Testtilet is foglalkozott e témáva]. A maganszemély tu_
lajdonképpen a 8o.ooo-Ft-os koanűfejlesztési hozzájírvLásbol 49 elFt-otfrze'

te* be. Az önkormányzatrrrknem volt kÖtelessége ezt az Összeget karnatoztafiri.
Több önkormrínyzafirak lehetősége sem volt' mert azonnal át kellett adnia a beru_

hiyonak.
Dr. DÓcry Mariann: Az e|őző képviselőtestiilefirél is volt üta a gázkanat kortil,
véleménye, hogy az önkormiányzatot ílletiVassné Balazs GyÖrgyi: Az óvódánrát lett tervezve a személyi juttatásoknálkere_
set kiegészÍtésre288.ooo. - Ft. Szerefué kérderr| mít takar ez?

Lipp JÓzspfiré Óvónő: A kereset kiegészítésbenaz ő és a Kmisztlné vikidár And_
rea plussz munkájáért jráró bére van.

Klein Zoltránné: JavasoljaKarisztlné vikidár Andrea részérea kereset
kiegészítésmegadását, mert naryon sok plussz munkát végez, segítve a logopé_
dus munkafát'
Lipp Józsefrré miért kapja a kereset kiegészítést.Amikor az Óvódában még
óvódavezető helyettesi munkakor is volt, ő volt a helyettes, és ezért természetesen helyettesnek megfelelő pótlékot is kapott. Nem érti miért kap kereset

kiegészítést'

Lipp Józseftré: Amikor a gyereklétszÍmcsokkenésmiatt csoportÖsszevonás

tÖr_

tént, neki a helyettesítési potléka is megszírnt. A vezető óvónőnek a feladatai
megnőttek, neki a csoportban többet kellett vráLllalni4 ezértkapott kereset

kiegészítést.
Vassné Balazs Gyorgyi:A plussz munkáért jarÓ bér, az a tulira dij.
Nem hallott még a kereset kiegészítésrőlRostási Mária: A kozalkalmazotti tÓrvény szerint a rnunkaltató átmeneti tÖbbletfeladatok te|iesítésénekösáönzésére _ meghatarozottidőre szólÓ, havi rendsze_
rességgel fizetett kereset ktegészitésbe részesíthetia kozalkalmazottat, termé_
szetesen a}í<or, ha erre a Erfedezet is megyan.
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Vassné Balazs Györgyi:Az önkormányz at a tíilőráú a tényleges elvégzett fulmun_
kaet firet'., a kereset kiegészítéspedig ezek szerint akkor is jrár, ha pl-a kozalkalmazott beteg, vagy szabadságon van.

Dr. DÓcz.v Mariann: Javasolja a kereset kiegésátést benn hagyni a költségvetés_
be.

Vassné Balazs Györryi:Az ÓvÓdában a ryereklétsziímcsökkent, avezetőipÓtlék
25o %-ártkapja avezeto ivÓnő, és ezért még aztkéri, hory a heti kÓtelező
őrászámátis csolrt<entse azÓnkormányzat. Nem érti, miért? Egyaltalán lehetséges
ilyen?
Rostasi Mária jegyzi: A vezető óvónő kéretmébenis hivatkozott a közoktatasi
tÖrvényre, mely lehetőséget ad arra, hogy a fenntartó, varyis az onkormiányzat
egyetértésével,a pedagÓgus, vezető kotelező óraszáma csokkenthető, ha az r,Jí,he' s'tikséges fedezet, beleértve a tulrnunka dtjazásátis, a fenntarti többlet kolt_
ségvetésit6magatás nélkiil vagy a nevelési_oktatási intézrrénysaját forrásabÓl
bixosítja' A csokkentés ideje nem lehet hosszabb egy nevelési évnél,azonban
több alkatommal ez meghosszabbítható
-

A

vezető óvÓnőnek a ryereklétszámcsökkentés miatt a feladatai
nem csokftentek. Nagyon sokat kell dolgozlia,mert a heti kÖtelező Óraszáma ó_
ral27-re növekedett.

Lipp JÓzse&ré:

Sztics Péter: Ha Lipp Józsefrré többet vallal, és ezért kereset kiegésátéstis kap, a
csoportban pedig van olyan időszak amikor mindkét Óvónő benn van - ez3 ara
naponta , abban az idöben elvégeztreti avezető Óvinó ezzelkapcsolatos felada_
tait.

PfaffZsolt polgármester:Javasolja Toplakné Feith Roziília vezető óvónő kötelező
heti27 araszámának csÓkkentését heti 20 őrára,mivel véleménye szerint is a heti
6 óráúlozviszonyifua a27 Óra nagyon sok' feladatai pedig nem csökkentekLipp Jizsefoé: Igy

a fulÓrak sem fognak emelkedni

az avőóéhan.

Vassné Balazs Gyorryi: Amennyiben a fulóra ezniattnem emelkedik, úry
javasolja a heti 20 őrárava]ó csökkentést.

A Képviselőtesttilet

5 igen, 3 tartózkodás

mellett az alihbihatározatot hozta.
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3/1999.

iil.Ío./ okKt.

sz. hatórozat

Úrkut Község Ónkornranyzat Képviselőtesttiiet
Toplakné Feith Rozália vezető óvónő kérelménck
megfelelően heti 27 kotelező őraszámát heti 20
ra csökkenti 1999. Augusztus 31._ig bezárőlag.
Felelős: polgármester
Határidő: azornal
Vassné Balazs GYörryI. Felhívja a figyelmet, hogy a köztisztviselők bérfejlesz_
tésévelaz éilarnikoltségvetéS nem számolt. a helyi koltségvetésben 13 %_os bérfejlesztést iranyoztak elő' melyről a képviselőtesttilet donthet.

Dr. DÓcav Mariann: Ha a kozalkalmazottalcial ló %-os a bérfejlesáés,ő java_
oÁ-os bérfejlesáést.
solja a koxisztviselőknél is a tervezett 13
is 13
MádIné Sas AnikÓ az ad hoc bizottság elnöke: A polgiirmester illeÍnényénél
7o_os bérfejlesztéssellett számolva' javasolja neki is megadni a bérfejlesztést.

A Képviselőtestíilet 7 igen szavazattal l tartoz&odássa] - az alábbihatirozatat
hozta:

4ií999. lil.lo./ okKt. sz. hatórazat

Úrkut Község Önkormanyzati Képviseiőtesttilete
PfaffZsolt polgármester részére1999. Januar 1._
tőt havi l35.óoc._ FT illeünényt allapit meg.
F'elelős: jegyző
Határidő: azonrral.

Tenk Attila:A koltségvetésben végig szerepel az óvidai étkeztetés,ill. aÍneÍ:r;a.
Az étterem áprílisban n'vit. A megeryezés ú5r szők,lla az étterem megnyílik, itgy
a menzás étkeáetés ott lesz lebonyolítva.
Rostasi Mária: Ha az önkormányzat a meluás étkeáetéstmegsztintetné az
jogviszottyát
Óvódában, ü9Y 2 fő dolgozőnakmeg kell sztintebri a közalkalmazotti
is. A dontés mindenképp a TestÍilet joga, de reméli amenzamarad az onkor_
mínyzatná|.

Tenk Attila: Amikor beindult az ővődában a ktilsős é&eztetés,a menza, a kojal
részérolideiglenesen lett engedélyezve. A korábbi testÍilettel pedig megallapodá_
sa is volt, hogy amenzavisszakertil az étterembe.
Rostási Mríria: Az Át'{-tSZ részéről az engedély nem ideiglenes , attőlbármeddig
lehetne tizemeltefrri a menzás étkeztetést,az ÖnkonnányzatrészérőI volt ez ew
ideiglenes megoldiísi mÓd, anú azőta va]tozhatott'
Vassné Balrázs Györgyl.: Az ónkormrányzabrak mindenképp sziirnításokat kell
végemie, hogy mt az előnyös szétméra,és mi nem az. Yéleménye' hogy amenzás
étkeáetés nem előnyös'
Tenk Attila. Szerinte sem előnyos. Számításba kell venni aztis,ha az étterem
tizemeltet, ilgy visszakéri az ővődátÓl a résztikre kolcsönadott felszereléseket
lgálzzsámoly, aszta|, szék, stb.l .Ezeket az önkorrnányzatfudja pótolni?
Ha ő ezt tudja, hogy nem szándékozik az önkorminyzat az ovődában folyó men_
zás étkeztetéstmegsztintetrri, úry ő is máshogy viszonyult volna az egység átalakításához. Esetleg nem tervezilyennagy konyhát, rrem kell ktiltin szakácsot foglalkoztatnia. Neki sem kertilt volna annyi pénzbe.

PfaffZsolt: Ha vissza is kertiü

a Beli_be a menzás étkeáetés, az önkorményzat

nem fudja garantáni, hogy az iskolások, akik igénybe vették a menzás étkeztetést
az ővődába, a Beli-be is igénybe veszik.

Tenk Attila: Kedvező iírat fog kialakítani.

Klein Zoltránné: Hivatkozik

konywizsgríló azonmegríllapítására, hogy az Ónkormányzafirak Ónkormányzatbarért szerződéseket, megállapodásokat kell kötni.
Gondol itt a hiíziorvosi szolgalattal kotott megallapodásra is.
a

Nagyon kevésnek tartja az onkormányzatkulturara tervezett összeget, holott a
sport támogatás 7oo elFt'
Vassné Baliizs GyörgYI. A koncepcióhoz viszonyífua mindenhol csökkenés mu_
tatkozik, kivéve a sport táwagatásná{ nagyrrrérvii emelkedés. Javasolja a sport_
kori trímogatasból loo elFt_ot a tornacsarnok fiiggÖnybeszerzésére elvenni.

Lisáes Gvőző: Úsy

miár nagyon kevés lenne' a sportkör nem tudna műkodni egy

csokkentett támogatásbÓl.

PfaffZsolt: Ha júniusba megkapja az Ónkormányzat a céltartalékot,úgy abbÓl
fiiggÓnyvásrírlást is meg lehetlre oldani.

Vassné Balrízs Györryi: Amennyiben megoldódik júniusba, úgy visszavonja a
javaslatát.

Dr. DÓcav Mariann: Segélyezésre nagyon kevés lett tervezve,féló, ez aZ összeg
nem lesz elég. Az orvosi rendelő tetőszerkezetenagyon rossz. Annak felújítása
évek Óta tervbe van véve. JÓ lenne, haazidén megvalÓsulna.

PfaffZsolt polgármester: Sajnos azl999. Ér,ionkgrrrrényzatikoltsegvetésből is

nag}ron sok minden kimaradt, amire srngető sztikség lenne. Ilyen a rendelŐ, aÍ:i'
vata] tetófelt$itátsa, a7'iskola, aztttcák,jardák felujítasa, és még lehetrre sorolni.

Az Ónkormányzatpétlztigyei behataroltak. A legsztikségesebb miíködési feltéte-

leket lehet csak biztosítani. Reméli az önkorményzat azidlei évben is e koltségvetés keretein beltil tud gazdálkodni.

A Képviselótestiilet egyhangulag

_

8 szavazattaú,- ellenszavazatnélktil - az alábbí

rendeletet hozta:

tll999. /II.lo./

ÖkKt

sz. rendelet

Úrkut Kozség onkormanyz ata 1999 .

Éi

költségvetése.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyző'
konyv melléklet ét képezi.l
2. napirend: Veryes üryek.
a./ Ingatlanra elővásarlási

jog felajánlása.

PfaffZsolt polgármester: Farkas JÓzsef

a Mangan

Kft tigyvezető igazgatója le-

vélben felajránlotta a temetővel szembeni tertiletre az elővételi jogot az onkormányzatnak./LevélaiegyzőkÓnyvmellékletétképezi./
Kérdés-hozzászÓlás:

Lisztes Győző: A levélbenaz ar nem volt felttintetve, amennyibenaz önkormanyzatotérdekli, felhatalmazást kapott azugyvezetőtől arra, hogy Lo.-Fr/mz-es iárat
a Kft nevében felajanljon.
Vassné Balazs Györryi: A felajánlatt ár nem sok, a koltségvetésbe tervezve sem
lett, de hasznosítani lehetne, és bejönne avételritr.

I
PfaffZsolt: Az ott lakÓk mar érdeklődtek, vennének belőle tertiletet.

Ha az önkormanyzat ilyen allapotban veszi meg, naryon sok erőt, energiát igényel, és fel is kellene tölteni murvával Yagy folddel.
Rostási Mária:A temetővel szembeni terti{eten parkolót, kicsit feljebb pmkot,
vagy játszÓteret lehetrre kialakítani, a haszráIhatÓ tertileten.
Vassné Balazs GyörPyi: Lovagoltatasi tertilebrek is bérbe lehet adni.

A Képviselőtestiilet eryhangulag

_

8 szavazatta|'" - ellenszavazat nélktil ' az alábbi

batárazatot hozta:
5/1999.

/Il.lo.i ckKt. sz. hqtórozat

Úrkut Kozség Önkonnanyzati Képviseiőtestiilete
.''eteli szríndékátbejelenti a Mangan Banyászati
és FeidolgozÓ Kft Urkut felé, azúrkúti39ol7
hrsz-ú 7387 m2 nagyságu beltenileti ingatlanra
1o.- Ft/m2 irÍéri.
Felelős: polgánnester
Határidő: februar 20.
b./ onkorrrrrirryzati bérlakás értékesítése.

PfaffZsolt polgármester: A képviselőtestiilet tátgrahtamar Imri ZottÍnpedagógus
önkormarryzati bérlakásvásér|ásara iranyulÓ kérelmét. A testíilet akkor azért nem
dontott az tiryben, mert egyrészt 6 testtileti tag volt jelen, másrésá műszaki iig_vntézo értékelésérevolt kíváncsi. /értékelésea jegyzókonyv mellékletétképezi,
melyet a képviselök is előre megtrraptalr./

Kérdés-hozzászÓlás:
Tenk Attila: Úrkuti viszonyiatballazértékelés az1.75a.ooo.- Ft. reális rár.
Imn ZokÍn ajÍn|atairry szólt, hogy l mlllió foriotot kés4pénzben azonnal ki trrd
fizetni,soo effT_ot törlesáene. Az áűtalameghatarozott é$náltöbbet ér a lakás,
de azönkormán-vzatnak az osszegre azidénlenne sztiksége' és a lakást felujítani
nem tudja.Ezértazt javasolja, hory l.5oo eiFT- készpénzértkellene értékesíteni.
Rostási Mária: Jogszabály szerint, ha önkormánvzati bérlakrískertil értékesítésre,
az abbolbefolyt összeget lakásfelujitásra, építésre, stb. lehet csak használni.

1n
lv

PfaffZsolt: Javasolja ezértaz összegért felajánlani knri Zoltannak a bérlakást, ha
nem fogadja el' úry a következő testtileti tilésen vissza kell térni rá'

A KépviselŐtestiilet 7igen szavaza2tal, _ i nem szavazattal az alÍbbihatfuazatot
hozta:
6it999.

/il-loj okKt.

sz-

határozct.

Úrkut Kozség Órrkormanyzati Képviselőtesttilete
a' Úrkírt, Rakiczi u- 43. Sz. alatt lévő önkor_
ményzatibértakástértékesítésrefelajanljaImri
Zo\ténnak' a bérlakás jelenlegi bérlőjének' A vé_
telar egyösszegíi készpér-zfi zetés esetén

l.soo.ooo.-

Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: februar 20.
c.l Beli Kft kérelrnei.
Pfbff Zsolt polgármester: A Kft nevében Terk Attila olyan szóbeli kérelemmel
a részere értékesítettvendéglató egység konygÍvzsÍmoly, tíizJre|y / az
háj ában lévő, főzésház szÍiksége s berendezé si targyak ut Í
onkormiányzat tulajdonában lévö gántartátyróL ktilÓn mérőveltizemeltethesse.
Ehhez a rendszer eredeti tervezője, a Totalgélz Kftolyan véleménytadott, mely
rácsat_
szerint a tornacsarnok fiitésétbiztosító l db 4,85 m3-es foldalatti tartáyra
lakoztath atő avendéglátóipari konyha 6 kw teljesíürrényííberendezése.
/Vélemény jegyzőkonyvhöz csatolva, azt aképviselök előre meg is kaptak./
A bővítés és a belső gáne||átőrendszer tervét 3 példanyban a Totalgaz Kft_nek

ffizathaznhogy

engedélyezésre meg kell kiildeni-

Kérdés.hozzászólás:

is
Tenk Attila: Szerefiré tisztilni,hogy ffités céljáranem venné igénybe, de az
gon.r,nr*a"mat, hogy eryaltalan nem veszi igénybe' mert még más módon is
gálr.ta?
dolkodik. ntepzlnrétö, hogy arammal miiködteti, V&B.v az egész fiitésre
talyt vesz. Minden eshetőségre szétmitrakéria Testiilet horzájárúását.

Lisáes Gvőző: A szakvélemény attőlacégÍőt lett kérve, aki eredetileg is terveáe
a tonracsarnok gazfiitési rendszerét?

íí
iI
PfaffZsolt: Igen, az eredeti tervezőtől, a TotalgéE-től lett kérve.

A Képviselőtesttilet 7 igen szavazattal,ltntőzkodással

az aláhbihatÍrazatot

hazta'.
7ií999. /il.Ío./ okKt. sz. határazat

Úrkrlt Község Ónkormanyzati KépviselőtesttiÍete
hozzájfualasát adiaa Beli Kft Úrkut részere,
hogy a fulaj don ában lévő v'endéglátiegység
konyhájanak főzéshez sztikséges berendezési targyalt Ígáuzsimoly, tiizhely, stb/ az önkorményrzat
hrlaj donában lévő tornacsarnok gáztaÍtétyan kereszttil tt}rténjen, amerinyiben kiilon almérővel a
vendéglátóerység ellesz Liúlla, a fogyasztás ará'
nyában a bérleti díjat a véú|akazás fizeti, va]a_
mint a tervek elkészítésévelés a szerelési mun_
kalatokkal kapcsolatos koltségeket is a vallalko_
zást viseli. A tornacsarnok géntartáiyanak igény_
bevételéta Képviselőtesttilet addig engedélyezi,
ameddig a kozségben a vezetékes giíz kiépítésre
nem kertil, ill. a végső hataridő: 1999. December
a1

Jt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonrra]

Pfaff Zsolt polgármester: A Beli kft nevében Tenk Attila írásbeli kérelemmel is
ooko.-*y*tho z Í mely kérelem a jegyz(konyv mellékletétképezi' és
fordult
a képviselők elöre meg is kapták/
A építesitervekhez a_aönkorményzafrtaktarstulajdonosként hazzájÍnilását kell

-

adnia.
Az épi1nénykiilső képe kismértékbenfog va]toani. Javasolja ahoz'zájárvlás
megadását.

Kérdés.hozzászólás:
ez a
Tenk Attila :Az e|őzőtesttilet már hozzájarult a kisebb ktilső véiltoztatásb'oz,
mostani csak ery formalis bor-zí$érvláslenne. A terveket úgyrs a Polgármesteri
Hivatalba kell leadni.
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Rostási Mária jeryző: AzI. foku épitéshatósági hataskortAjka Varos Jegyzaje
gvakorolj a,igy tehát az építésiterveket oda kellleadni.
Ha tényleg csak kisebb véútaztatétsokról van szó, úry célszerii lenne megbízrri a
polgármestert, hory a tarsashaz tulajdonos önkonrrányzat nevében jarjon el.

A Képviselőtestilet 7 igenszavazattal,ltartirkodással azalábbihatÍrozatot
borta'.
8/t999. /II.\O./ OkKt. sz. hatdrozat

Úrkut Község Ónkormanyzati Képviselőtestiilete
mint tarsashaz trrl aj dono s, borzájáralását adja
aÍúoz,lrogy a Beli Kft Úrkut a tulajdonában iévő
vendéglátó egység éptileténekkíilső képétkis
mértékbenmegváltoáassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 1999.marcius lod./ Szocialis Bizotts ágba tag vÍúasztása.

PfaffZsolt oolqarmester: Az önkormÍnyzatatalilló iilésénléa'ehoxa a Szociális
Bizottságot is. Nem képviselőként Takács Nandonré a iskola akkori
gyermekvédelmise kertiüt megviílasrtásra. Mivel nevezett a kozségből elkoltozott,
javaso|ja, helyette Teiermeyenré Nagy Palócz Magdolrna pedagógust megviálasz_
tani.
Kérdés"hozzászólás: Nem hangzott el.

A KépviselŐtesttilet eg'vhangulag

_

8 szavazattal,-

al\aÍ7SzdYázat

nélliil az alábbi

hatÍrazatot hozta:
9iI999. 1II-Ío./ okKt. sz- hatórazat

Úrkut Község Önkonnárryzati Képviselőtesttilete
Szociális Bizottságába Teiermeyerné Nagy
P alő cz Magdolnát me gv lrlas rtott.
Felelős: jegyzó
Határidő: azonnal

1a
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e.l Pfatr Zsolt polgánnester: A Meryei Rendőrfőkapitanyság kérelemmsl fordult
az Ónkormrínyzat Képviselőtestiilete felé, melyben kérte, hogy a kÖrzeti
megbizott részéreáltaluk bérelt helyiségre kiszabott bért a BM. Rossz pénztigyi
helyzete miatt mérsékelje,ill. törölje el.

Kérdés.hozzászólás:

Mádlné Sas Anikó: Az önkorrrrínyzatis rossz pénzüg5ri helyzetbe van' iry nem
all módjában akar a mérséklés,akar a törlés.

A Képviselőtestrilet eryhangulag - 8 szavazattal,- ellenszavazat nélkíilaz alábbi
ltatározalot hoáa:

rctt999.til.lo./

offi

Úrkut Kozség orrkorrnalryzat Képviselőtesttilete
a Me $lei Rendőrf Őkapitránys ág
helyiségbérletcsölit<entésére, ill. eltorlésére irá_
nyuló kérelmételutasítja az Ónkormán1lzat rossz
pénzÍig]ri helpete miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

f./ Rostasi Mária jegyző: Tájékortata a Képviselőtesttiletet hogy Reinitz
o/o'os rokkanttá nyll_
Ferencné igazgatási tigyintézőt1,999. Marcius l. rcpjíÉőLő7

vanítottak, ennek megfelelően nevezett kérte kozigazgatási jogviszonyanak megsztintetését'A tÓrvény szerínt, amennyiben a rokkar'i kéri, úgy koztisztviselői
jogviszonyát felmentéssel kelt megsztintefiri. A felmentési idő 6 hÓnap.
Reinitz Ferencnévelkozos ínegegyezésalapjan is megsztintethető a koztisztvise_
lői jogviszonya,amennyiben részére2haubérének megfelelö jutalom kifizetésre
t<eru. re* a Képviselőtestiiletet, hogy a gazdÍúkodási tartalék terhére Reinitz
Ferencné tészere 2havtberének megfelelő jutalmat allapítson meg.

Kérdés.hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangulag
b'atárazatot hozta:

_

8 szavazaíta|.- ellenszavazat nélkal - az alábbi
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I1/1999. /il.Io./ ÖkKt, sz- hatórozat

Ú*trt Község onkormanyzati Képviselőtesttilete
Reinitz Ferencné igazgatrísi tiryintéző részérekét
havi berenek megfelelö jutalmat rállapit meg; a
gazdálkodási tartalék teÍhére'

Felelős: jewző
Elataridő: azpnnal
Több trirry ne,m volq a polgámestg az tilést 22.ao órakor baekesztette'

hft.

Bffi,*pblsármester

Qo- rÁo'ü,

Rostasi Mrária

jeryza

