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lneyzőrÖNyv

rÉ szÚtr : Údart Község Ónkormanyzati Képviselőtestületének 2002.
Szeptember 11 .-éa lszerdánÍ du. 17.00 Órai kezdettel megtartoü
rendkívtili tiléséről.

IELEN VÁNNAK: Pfatr Zsolt polgánnester,

Dr. Dóczy Mariann
IfrÍi7ÁItán
Klein Zn|tÁnÍÉ
Lisáes Győző
Mádlné Sas AnikÓ
Vasmé Bali{zs Györgyr képviselők.

rÁvo tru'aRAD,,Ls/i r n r rc tr r,{ TE TTE : KocsÓ Jánosné, fu eger Tibor
képüselők.

Rostrísi Miíria jeryző,

az ÚtÉs Ertvg: lKozséghá*a- tanácskozó terem.

Pfaff Zsolt polsármester: KöszÓntötte a megielenteket és megallapította, bogy az
üles haíározatképes' mert a Test'tilet l0 tagiából7 ffijelen van-

Ezt kovetóen ismertette az rilés napirendjé| melyet a Testiilet egyhangulag

elfogadott.



NAPIRENDI PONTOK: 1.1 Úrktlt Krizség Önkormanyzata 2002. Évi
kÓltséryetésének módosítiísa - rendelet_

tewezet.

Elöadó: pclgármester

2.l A szociáis igazgatt{srÓl és a szocirilis el}átasrÓl

szólÓ 3Íz*Ü2' lÍv.r'3lÖtrt. sz- rendelet m&osí-
tása - rendelet_tenrezet-

ElőadÓ: jesy"ö

3.1Yegyes tigYek.

a.l Óvoe*uan történő étkeztetésről'

a./ Jelentés a lejárt határidejü testtileti hatiározatok végrebajtásrÓl-

Elöadó: Polgfomester

PbffZsolt pqtgrímreste.r a lejrírt hxírielejií testuletí hatrfu,ozafok végrehajtísarol

az alríbbi szóbeli elöterjesáést t*te:

37l2ss2. A/Is.28./ ÖkÍ<t. sz. hatarozat Giczi Ró6'e1t Ajka Varos
szóló hatfuorat_kivonaütt a Megyei

Rendörkapitányxíg része,le a Hivatal megktildte'

Kerdés. hozz'ászótás: Nem hangzotr el'

AKépviselötestiilet a lejárthatfuidejü testiil*i hatfuozatok végrehajtasriril szóló

előterjesztóst *erh*el'tug - 7 strlvarÍ,rta|_ ellenszavazat néIkrrl - etfogadta.

t. nanirend: Urkut Község Ónkormiinyzata ?002.Évi t<orcegvetesének

módosÍtasa _ rendelet_tervezet'

Előadó: plgrmester
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/Ínísos e1őterjesztést a képvise1ők előre megkaptrík.l

Kerdés- hozainzólrás: Nem hangzott el.

A Kepviselőtestiilet eryhangrilag * 7 sravazattaL * ellenszavazat nélküI - az alábbi
rendeletet hoztz:

9 Íl?002.IX.11J.okKt sa rendetet

Úrkut Ktizség Önkormiinyzata 2002. Éü
kÓltségvetésének nódosítiísa.

/A rendelet szó szerinti szÓvege a jeg;zőkönyv
melléHetét képr:a..Í

2. nanirendi nsn* A szocialis igazgatrísrólés aszrcii[lis ellátásról szoló
3/2Üa?. fIII.l3/ Ötxt. sz. rendelet midosíü{sa - rendelet-
tervezet.

Előadó: jeryzó

/Ín{bos előterjesztést a képviselők elöre megkapták./

KeréEs. hoza*szólás: Nem hmgzott el.

A Kepviselötestslet egyhangúlag - 7 wraattá'' - ellenszavazat ne{kűl _ ae alríbbi
rendeletet bazta.

lc

A szoci*lis igazgdr{sril és a szociiilis ellátrisrÓl
szóló 3/2aa2. tIJJ..l3.ÍÖmt. sz. rendelet
módosítása.

/A rendelet szi szerinti szörcge ajegyzöktinyv
melléHetét kepezi.i

3. nanirend: \fugyes iiryek.

a.l Ót*oa*uan törtenö étkc*etésröI.
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Polgármester: Tájékcztatja a Kepviselőtestliletet, hory a Napkiizi ot'thcnos

@akertilt ameneás étkeztetés. Az étkeztetésre alkalmas

helyiségbot á Nemet Kisebbségi Ónkormányzat kiköltöziitt és a maryar iskolában

r*tt tix*ti*a illetve fotyarnatban vaa a kisebbségi helyiség kialakiaásÍnak- -

Mivel az óvoda konyhájrinak kapacitrísa 130 ffire elég a jelmleg meglévö

személyzet mellett, iehetőség Yan a szociaÍis étkeztetés igsnybevételere is- Ezen

LÍvtit dolgozok, valamirÉ Hvtilátlók is nagy saimban érdeklődtek

az etkeztetes után.

Szerehé leszrgeni' hory elsösorban a napkozis tanulik és a menzrísok vebetik

igénybe az étkeztetést' Ézt kÖvetően a szociálism raszorultakat javasolia, majd a

'*u* 
az orkormrinyzati dolgozók jirnnérrek' ha a kryacitas bírja, ttw u

onkormrínyzati dolgozÓkat kovetik a kivulallik'

Kér"dés^ hqzz*szótqs:

Klein Zeftmné: A sorrend m&dmálism etfogadhatl. Meg}epte viszont, hogy a

menzísok nem vihetik hanéfhordóban az ebédet'

PfaffZsolt polsrirmester: Elsősorbal azéÍtlett kialakítva a helyiség, hory ott

étkezLessenek a eTeáek€k, nerncsak a napkozisek de a mmzi{sok is'

A Képviselőtestület a polgármestsr ebéd igmybevételére vo*atkozÓ javaslatrit

eryhangul ag - 7 szavaz*tal, _ ellenszavazat nélkíit _ elfogadta.

Több tÍnsy nem volt, a potgármester az iilé*t 18 órakor berekesztetle.

kmft.

(LWkÍ4-
pöl$ármester

.t
Qo .do.r-' \\6pt. -
Rostasi Mária

jegyzö


