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rÉszutr: Úrkut Közseg Önkormiírryzati Képviselőtesttiletének}aal.Februar
1 l.-én lhétfőn{ du. 17.00 araikezdettel megtartott rendes iiléséről.

JELEN VÁNNAK: Pfatr Zsoltpolgármester,

Dr. DÓczy Mariann
ImrjZaltÍn
Kocsó Za|tÍnné
Klein Zahténné
Lisztes Gyoző
I\dádlné Sas Anikó
Rieger Tibor
Yassné Balrízs Györgyi képvíselők.

raNÁcsrozÁst loee,lt npszr vgsz: Rostasi Mária jegyzö,
1. napirendi pontniíl: Czlrréúq, Krárolyné isk. ig., Lipp Józsefrré ovóda vezető

az tuÉs nztyg: t<ozsé$ána_ tarrácskozó terem.

PfaffZsolt polgármester: KoszÖntotte a megielenteket és megiíllapitotta,hogy az
tilés hatarozatképes' mert a Testtilet 10 tagiábÓl 9 ffi jelen van.

Ezt követöen ismertette az tilés napirendjét, melyet a Testiilet egyhangulag
elfogadott.
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NAPIREI\D: t.r Úrtnt KÓzség Ónkormiányzata}}}Z. Évi torcegvetése _
rendelet-tewezet.

Előadó: polg:írmester

2.l UrkitKözseg Ónkormanyz afu 2aa2. Évi uuntaterve.

Előadó: polgármester

3./ Veryes tigyek.

a.l Polgármester 2aa2. Évi ittetnénye.

b./ AzÉszak- Balatoni térség telepiilési szilardhulladék
kezelési rendszer ISPA péilyénatÁről.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.|Jelentés a lejrárt hatríridejű testtileti határozatokvégrehajtásráról.

ElőadÓ: polgiírmester

FfaffZsolt polgrármester: A lejrárt határidejií testiileti llatÍrozatokvégrehajtásráról
az alábbi szÓbeli előterjesáést tette:

76Í2aat. /Xil.Il.l akKt sz.hatÍrazat:NItszori Béla Úrkút, Csokonai u. l. Sz.
alattí lakóst az adás-v ételí szerződésből vevőként törölttik.

77Daa|.lXfi.l8.l olrKt. sz.határazat: Ateke klub részére a 8o ezer forint, a
nyugdíjas Hubrészére a lo ezer fointtátmagatási összeg kifizetésre kerti{t.

78/200l. DilI.l8.l ÓkKt. sz. hatarozat A tanácsterembe a székek megrendelésre
keriiltek, szallításuk a kozeli napokba lesz.

Kérdés. hozzászÓlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiirlet egyhangulag - 9 szavazattal, _ ellenszavazatnélkÍil - a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
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L. napirend: Úrkut KÖzseg Ónkormrínyzata}aa2.. Évi koltségvetése - rendelet-

tewezet.

Előadi: polgármester.

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptÍk.l

PfaffZsolt polsárrrrester: Szóbeli kiegésátésében öromét fejeáe ki, hory hosszú

évek őtaazidei az első olyarr év, amikor az Ónkormányzatnak a költségvetési
rendelet_tervezetébenilyen alacsony alltény /1.600 elFt/, uryanis a korabbi
években ez Lo millii kÖrtili összeg is volt. Elmondja aztis, hogy több eryeáetést
követően sikertilt ezt az összeget elémi úry, hogy azirlténrlények 8 alnkal

csÓkkentették a tervezett kiadásaikat.
A körywizsgáia véleményét írásban ktildte ffi€g, mert más iranyri slfoglaltsága
miatt az ülésen nem tud megjelenni. A kÓnywizsgálÓi vélemény a hirínnyal

szereplő költségvetésről késziilt.
A Pénzüg]yi Bizottság is véleményeáe, illetve javaslattal látta el a tervezetet. Az
Ő javaslafuk mar ery hiany nélktili, gazdaság1tarta]ékra is éptiüő költségvetés.

Az osszes kasos anyag megktildést nyert a képüselők részére.

Kérdés. hozzászÓlás:

Kocsó Jiánosné: Mindenképp kell egy új kosarlabdapályd? A ruhazati
koltségÍérítés az iskolában alanyr jogon jar a kozalkalmazattnk?

Lisztes Gvöző: Az elóterjesztésben azvan, hogy a kosarlabda prálya az iskola
udvarában nem megoldható a közrrrűvek miatt' valamint arég1, sűlyesáett
olajtartaly miatt sem.

Vassné Balazs Gyorryi: Anfuénatiköltségtérítés nem jar alanyi jogon a

kazall<alnazottaknak.
Szerefué megkérde ni az iskola igazgatőjátol, hory miért lett 25 %'kal magasabb

a2aO2. Évi totsegvetéstik mint a 2001. Évi t<ottségvetéstik, holott fejlesztés

szempontjábil tavaly jÓval tobb cél szerepelt.

Czirakv Karolyné iskola igazgatója: Az idei évben az iskola feltjitáséra szerefrre

többet fordítani' takáfi ezért is lett magasabb az idei ktiltségvetésiik.
Azonban szerefité leszögeani, hogy az e|azetes egyeztetések során az iskola a

saját koltségvetésébőla 8 Yo-ot levette, plussz még

a Pénzügyi Bizottság javaslata alapjan csak aziskola koltségvetéséből kertilne le

a tulÓrakbőI, art*lázati költségÍérítés, valamint a kosarlabda patya.



aJ

A kosarlab dapá*yáratewezútosszeg csÓkkentésével eryetért, de vajon elég lesz

az 500 efft a meglévö sportpálya kerítésének felujítasara?
Szeretné megköszönni a Testtilefuek, hory lehetővé tették és üímogattak a

pedagógusok sziímítÓgepes páilyéz:atÍú. Szeretné bejelenteni, hogy a tervezett

tÍmagatás felét kéír az állam, igy 25o elFt az iskolanal felszabadul.Ezzel az

osszeggel kéri megemelni az iskola bi|őrátát,Indoklásul elmondja, hogy Gergríl

Nelli azidénaz !6oÓras kotelező továbbképzésen vesz részt, Hajducsiné

nyugdíjba vonul. Mindkét pedagógust helyettesíteni kell, és a koltségvetésben

szereplö összeg nag}on kevés. Nem beszélve amegbizási díjril, ami szintén

kevés lesz, mert ebből kellfedeani ery fő kozépfokú okÍatasi intéznenybe jriró

magántanulÓ felkészítésének koltségeit.
Szoros kapcso1atban van a környék iskolaivat és tudja, hogy a legtöbb helyen a

pedagógusok részesti{nek rvtlÍ:r;atr. költségtérítésben.

Vassné Ba]azs GyÓrryi: Még nindig nem kapott viílaszt arr4 hory mién több 25

vo-ka!,vagyis 12 milliÓ forinttal az iskola idei koltségvetése, mint a tavalyi.

Véleménye szerint ezaszemélyi juttátasok és azokjarulékainak emelkedésével

fiiggnek össze. Ezenldvtilaz iskola ígazgatijanem a jogszabalyok szerint

szánrolta a pedagógus béreket' uryanis a garantÍútillefuényekre kell számolni a

szakmai szarzőt,illetve a szakképzettségi /5 és 8%_osl szorzót.

Czirráky Krírolyné: Ó jogszabály szerint saímo1ta ki a béreket, és Vassné naryon
jÓl fudja _ még abbÓl az időből. amikor a is azurkuti iskolában dolgozott _ hogy

míért és kinek van plusszbere, és kik a kiemelt ,,F'' kategóriások.

Mádlné Sas AnikÓ: Szerefiré fudni miről van szó, kj az a magiírrtarulÓ, akinek a

felkészíté sét az iskola végzi.

Czirakv Karolyné: A mozgaskorl áúazattKocsÓ Zoltanril van szÓ, al<llt az ajkai

Szent-Gyorgy'i iskola rendes tanulikérrt vett fel, idöközben kidertilt, hogy

magantanulÓként fudja csak folytatni a tanulmanyait, azixkilti iskola

felkészítésében, ami szintén plussz pénzeket jelerrt.

PfaffZsolt polqiárÍnester: Konkrétan mennyi osszegszeriien aZ az osszeg, ami a

Koc sÓ Zali féle felkészítés miatt az iskalára hárul?

Mádlné Sas AnikÓ: A maga részéröl tartjaa Pénziigyi Bizottság ailásfoglati
javaslatát, eryetért azzal,hogy az iskolában és az óvodában a számítógépes

pá1yÍuathoztervezettsaját erő fele maradjon ott a}rol van.

A Bizottság javaslata alapjrín még tobb mint 2 milliÓ forint gazóasaTi tartalék is

marad, de akkor abban nincs benn az onkormányzati dolgozÓk jutalma'
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Vassné Balrízs Gytirryi 18 órakor távozik a képviselőtestiileti Íilésről' így a
jelerlévő képviselők létszáma 8 főre csÍikkext

Mádlné Sas Anikó: A maga részéről leszögeá,ha aKépviselőtestiilet
megszav azza az önkormányzati dolgozók jutalm át, itgy az ó vaiáciÓjukban a
gazdaság1tartalékon lévő összeget - 646.000.- Ft-ot - javasolja a képüselőknek
ti sáeletdíj ként felo s ztflnl.

Rostasi Mária jeryző: A képviselők tiszteletdíját rendeletben kell szabiúyozria a
TestiileÍrek.

Im Zokám:Eryetért aPenzttgy1Bizottság javaslatával, hogy a kosiírlab dapálya
az elmondottak miatt nem kivitelezhetó,igy ameglévő sport pályakerítésének
feluj ításával, páily ázati források kihasmálásáva] erytitt kivitelezhetővé viílik.

PfaffZsolt polgiírmester: Kéri a jelenlévö képviselőket, aki eryetért az elhangzott
javaslatokkal, vagyis azzal,hogy a Széchenyi tervben a pedagigus sziimítÓgép

pályÍnathoz az onkormiínyzad támogatásból megmaradÓ tész,az iskolráná] 125

elFtatulórákra és annakjarulékaira, az Óvodánála62.5 eFta alapbéne és
j rárulékaira fordítódj on.

A Képviselőte stiilet az elhangzott j avaslattal eryhangulag e gyetért.

PfaffZsolt polgármester: Kéri a Testtiletet, aki MádLné Sas Anikó javaslatával

eryetér| _ amennyiber, az onkormáxyzati dolgozÓk jutalrrra benn marad a

ktiltségvetésbe ,,B'' variáció, tryy aképviselök részére keriiÍjon megiíllapítástaa
gazdaság; taÍta|ék, varyis a 646 e/Ft tiszteletdíjként, aZ szavazzan.

A Képviselőtestiilet 5 igen' 3 nem szavazattal eryetért Mádbé javaslataval.

PfaffZsolt polgármester: Összefoglalásként - avégszavazás előtt - elmondja,

hogy a kÓltségvetési rendelet-tervezet ,#'variációjában az önkormányzat 16oo

e/Ft_os hitelfelvételt iktatott be, a,'B'' variációban a Pénztiryi Bizottság altaI
j avasolt csökkentések vaÍmak arza| a kiilonbs éggel, hogy itt szerep el az

önkormányzati do1gozók jutalrna a harmadik variáció a Pénzüryi Bizottság
javaslata' itt nem szerepel az önkonniÍnyzati dolgozÓk jutalrna" éppen ezért' a

gazdaság; tartahék is magasabb.

A Képviselőtestiilet a hitelfelvétellel tervezett ktiltségvetési rendelet-tervezetet

egÉangulag - 8 szavazattal - elvetette.

A Képviselőtestiilet 6 igen 2 nem szzvazattal az alábbi rendeletet bozta:



112002. /II.11./ Öt<Kt sz. rendetet

Úrkút Kozség Ónkormányz ata 2Üa2. Évi koltsegvetése-

lA rendelet szó szeriati szövege a jegyzőkönyv

mellékletét képen.l

2. napirend: Kozségi onkormiárryzat2aa2. Évi muntxerve.

ElőadÓ : Polgiírrnester

/Íiásos előterjesztést a képviselők előre megkaptÍk.l

Kérdés- hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangulag - 8 szavazattal, - ellenszavazatnélktiü 'azalábbi
határozatothazta:

t/2002. /II.IL/ ÖkKt sz haaúrozat

Úrkut Község Ónkormanyzat2}al. Éü Munkaterve.

/A Munkaterv szószerinti szövege a jegyzőkonyv

mellékletét képezi.l

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

3. nanirend: Veryes tiryek.

a./ Polgírmester bérének megállapítiísa.

Mádlné Sas Anikó az adhoc bizottság elnök a polgiírmester bérének

megallapítiísanal javasclja a most mar érvényes kolxégvetésben tervezett

ö s szeggel, vagyis bavir 22a .000. - Ft_al megállapítani.

Kérdés. hozászÓlás:

trfaff Zsolt polgiírmester: Bejelenteffe személyes érintettségét, igy a

döntéshozatali eljárasban nem kívan részt venai-
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Rieger Tibor: A jogszabaly így rendelkezik?

Mádlné Sas Anikó: Az 1000 - 2ggglakosságszánlhoz 5-6.5 oÁ-os szarzot rendel,

és a helyileg megállapított 34.15o.- Ft-os íletrnérryalappal kell sziímolni.

Rieger Tibor: Akkor a maximum szotzőt akalmazza az Ónkormiírryzat.

Mádlné Sas AnikÓ: Majdnem.

A Képviselőtestiilet eryhangulag- 7 szavaz,attal - ellenszavazat nélkÍi1 - azatÍhbi
hatérozatotllozta:

2/2002. /II.I1.I okkt sz haaúrozat

Úrkut Község Ónkormanyz ata Pfatr Zsolt polgármester

bérét 2aa2. Januar 1. Napjátil bavi 220.000.- Ft-ban
áillapitja meg.

Felelős: jegyző
Hatráridő: azatval

b./ AzÉszak_Balatoni térség telepiilési szilrárdhulladék kezelési rendszer
ISPA páilyálzatéral.

ElőadÓ : Ffaff Zsolt polgármester

/Képvisel í5k az írásos anyagot előre megkaptak/.

Kérdés. hozzászólas:

Lisztes Győző: Ha csatlakozik Úrkut önkorrnányzata,iryy 4 milliÓ forint körii1i

összeget kell e célhoz biztosítani.

PfaffZsolt polgárrnester: Az önkorrrrr{nyzafirak csatlakaani kell - véleménye
szerint - mert saját eröből föleg nem fudja a hulladékkezelést a jogszabalyok

szerint megoldani.
Javasolja a megktildött szandéknyilatkozat elfogadását és az értekezletek,

megbeszélések után milr tÖbbet tud.

Klein Zoltánné: Mire kÓtelez a szandék-nyilatkazat?
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PfaffZsolt polqarmester: Legfeljebb a végleges nyilatkozatotnem adja mf'gaZ

ö"k"""á"y*t' de ha 
"e* 

leizhazzá amegfelelő saját erő, akkor sem tud életbe

lépni.

A Képviselőtesttilet egyhangrlag _ 8 szavazattai- ellenszavazat nélktiű 'az alábbi

ttatározatathazta:

Úrkut KÓzség onkormiínyzat Képviselőtesfiilete
h.tfeje.,, sz*áekÍ*, hogy csatlakozik az ISPA és eryéb

nenuetitÍmogatá'*ut t iutut itani tervezett Észak-

Balatoni térség regiona|is teleptilési szilardhulladék

kezelési rendszeréhe z. AzÓnkonnányzat tagia kíviin

lepni az alakulő Észak-Balatoni Térség Regioná1is

Te1epülési Szilardhulladék Kezelési Rendszer

Ónkormanyzati T arsrrlásnak'

Felelös: polgármester
lHztár:rdő azonnal

c./ Rieger Tibor: Kéri a Testíiletet, hogy a most mar elfogado* koltségvetésben a

'po'n*ogatásra 
tervezett osszeget a kerelmeknek megfelelöen ossza meg'

PfaffZsolt poleárÍnester javasolja a teke Hub kapjon 25o e/Ft tiírnogatást, a

labdarúgó szakosztÍűy 1 ó0Ü elFt_ot.

Mádlné Sas Aniki : Azértnem szÓlt a sport tÍssogatási osszeg ellen' mert már

pe''r"wta-rtt*ugi tile*.o elhangzott, hogy ebbőlaz osszegből szeretné felujítani

a szakosztaly a sport ollozőt.

PfaffZsolt A kérelmiikbenaztírták és szÓban is elmondták' hogy nagyon rCIssz a

sportöltoző tetőszerke zete,a radiátorolq a ffitési rendszer és eryéb dolgok is elég

rossz allapotban vannak.

A Képúselőtesttilet egyhangulag - 8 szavaz-aItzl, _ ellenszavazat*élk*l - az alá'},bi

határozatot hozta:
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Úrkut Kozség onkormányzati Képviselőtestiilete z0a2.

Év ko1tségvetésében a Sportintézrnények miíkodtetése

szaldeladat Átadott pénzeszkÓz /sporttámo gatÍs l
terhére a

a.llabdarugő szakosztály részére 1.600 elFt támogatást

biztosít, melyet két egyenlő részletben aZ I. és a II.

felévben kell kifi zefiri,

b./ a teke Hub részere 250 e/Ft tiímogatrlst biztosít,

melyet 2aa2. Maroius 31. Napjaig kell kifizeÍri

az 1/7A02. fII.Il.l OleL sz. rendeletben foglaltak

szerint, szátmadási kötelezettséggel'

Felelős : polgárrnester, j eryző
Határidő: folyamatos

d./ PfaffZsolt polgárrrrester: Mar a2aa2 évi koltségvetés szoveges

e|őterjesáésében is kért'tik a Képviselőtesttiletet, hogy nyr7atkozzon a ,,Szaló''
fele önkormanyzati tulajdonban lévő lakás további sorsaról, varyis hogy

értékesíti_e az önkormányz at, vagy megtartja. Az állagmegóvás érdekében

stirgősen lépni kell. A másik uryanilyen gond a kis fraktor.

Kérdés. hozzászólás:

Madlné Sas AnikÓ: ArrÓl volt szÓ, hogy megtartja az onkormÍmyzat a lakast

,,közösségi hánlak'.

Dr. Dócry Mqriann: Arró1 is szó volt hogy az épillet ery részét fogorvosi

rendelőként haszrosítja az önkorm ányzat,hqgy mindkét rendelő végleges

miikodési engedélyt kaphasson, uryanis az Áwrsz mindaddig nem adja ki a

végleges mtiködési engedélyt, míg el nem ktilrintidnek a varÓk.

Rostasi Mária jeryző: A lakassal kapcsolatban stiLrgősen kellene dönteni, mert az

ép"'.t á'L"g" azáltalbogy most mfu 2 éve nern lakja senki, rohamosan romlik-

Dr. Dóczv Mariann: Első lépésként el kell hatmomi hogy mi leryea, aztámmeg

kell tervert"ai,és a folyamatos iállagmegÓvasról gondoskodni kell'

knri Zoltan: A nyílászarikat siirgősen ki kellene cseréltefiri' mert már zárni sem

lehet, a tetőszerke zet nagyanrossz állapotban van.
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FfaffZsolt po1giírmester: A felújítást valahol el kelleae kezdeni, javasolja a
tetőfelujítassal kezdeni . Az árajén1atot megkéri.

Lisztes Győző A kis traktorral kapcsolatban az avéleménye' hogy 500 elFt-ért
meg kell hirdetrri előbb a helyi tévében, ha nem kel el, úry más újságban is.

PfaffZsolt polgiírmester: A csütörtoki kábeltévé ad.ísbalmeg hirdeti, 500 e/Ft-
ért.

e./ PfaffZsolt polgármester: Az iilésen jelenlévŐ Kovács Istvrín allampolgar
előzetesen jeleáe, hogy a testiileti tilésen szÓt kér. Az érvényes Szervezeti és
MűködésiSzabÍ:lyzat szerint a Testiiletnek kell döntenie, hogy szót kap-e az
ríllampolgrár.

A Képviselőtesttilet eryhangulag _ 8 szavazattal, - ellenszavazatnélktil - aszőt
megadj a Kovács Isfuan allampolgárnak.

Kovács Isfuá:l: A keizségbeztartoző kiilteriilet' az erdők szélei, amezei utak tele
vannak hulladékkal.EZt a rengeteg hulladékot, szemetet el kellene szállitanl, a
későbbiekben pedig teljesen felszámolni. A falu eztsajétterőböl nem fudja, ezért
az éintett _ szemétteltele rakott _ ingatlantok tulajdonosaival a kapcsolatot fel
kell venni. A banya ebben biztos partner. A hulladékot a banyagödorbe lehetne
beletenni. Meg kellene alakítani a mezőőri szolgalatot. Szigoru szankciit kell a
szemstelőkkel szemben akalmaai. Az önkorm érrlry z-aeak is tennie kell va]amit,
hogy a hulladék lerakÓk megsztinjenek. Javasolja ery 1evélformájaban felhívni a
lakosság figyelmét, a kiilteríileti szemetelés megsztirrtetésére.

Mádlné Sas AnikÓ: Az emberek fejében kell rendet rakni legelőször, ott
fudatosítani, hogy nincs szemétleralcís.

Lisáes Gvőző: A banya godrökbe, szakadékokba nem szabad szemetet berakr{,
mert egy idő után az visszakerul azívivízbe, aztnagy mértékben szennyezi.

Klein Zoltanné: Nemcsak a jog erejével kell szal&cionálni, hanem az emberek
fudatába kel1 rendet rakni.

Dr. DÓc4v Mariann: Jó ötletnek tutJaa levelet, és javasolja konténerek vásrárlrását

vagy bérlését, amelyet köáeruletre kell lerakni, hogy az emberek oda viryék a
nagyobb szemetet, lomokat, és ery idő utrán nem fogjiák az etdő szélét, illefve a
falu szélét tele rakni szeméttel.
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PfaffZsolt pol8ármester: Az önkormiínyzat palyazatolkal szerebré pénzsszkijzeit

megnövelni' hogy a hulladékkezelés is megfelelő legyen, eá acélt szolgrálja a

*o'tuoi testÍileti tilésen tÍrgyattlsPA páúyávat,valamint évente több alkalommal

szervezi az Ónkatm{myz-at a lomtalanítrisokat. Yéleménye szerint er-zel is

csolkenni fag az illegalis hulladéklerakas.
A konténerek elég drágri! ritkáÍl lehet kapni, de meg fogia érdeHődni-

Több tátgy nem volt, a polgiírmester az tiüést 20.30 órakor berekesáette.
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