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KészüIt: Úrkut Község Önkormiínyzati Képviselőteshiletének 2000. június 14_
én /szerdán/ du. 17.00 őraikezdeffel megtartott rendkívÍili üléséről.

Jelen vannak Pfaff Zsoh polgármester,

dr. Dóc4l Mariann
Imn Zoltán
Klein ZolténrÉ
Mádlné Sas Anikó
Lisáes Gyóző képviselők.

Távolmaradását beielentette: Kocsó Jiínosné, Rieger Tibor
Tenk Attila képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Ména jegyző

Az ülés helve: Kozséghána _ tanácskozi terem.

PfaffZsolt polgiírmester: Koszöntötte a megielenteket és megállapitotta,hogy az
tilés hatiározatképes, mert a TestÍiletet 10 tagaaa6 ffi jelen 

"*. 
_

Eá követően ismertette aziirlés napirendjét, melyet a Testtilet egyhangulag elfo_
gadott.

Napirend: l -/ ÚrkitKözség Ónkormrányz ata 2000. Évi t ottsegvetésének mÓdo_
sításarÓl _ rendelet_ tervezet -

ElőadÓ : Polgiárrrrester

2./ Yegyes ügyek.



NAPIREND TÁRGYALÁSA.

1. napirend: Úrkut Kozség Önkormiányzata}}aa. Évi t<ohegvetésének
mÓdosítása - rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

/Előte{esztést a képüselők előre megkaptik.l

PfaffZsolt polgármester: A 2000. Évi t<omegvetés módosítását azért javasolja,
meÍ a Ve szprém Me gyei Ter{iletfej lesztési Tanác s éiltal k1ír:r pély Íulatokcrál
szerepel az egészséges ivóvízellátás prioritásként. Itt sikerrel pályázhaha az
önkormányzat, feltétel hogy a kiüteli koltségek 2a Yo-valrendelkezik. Az
onkormiányzat a szernyvíztisáítÓ telep felújÍiasara a koltségvetésében tewezett
összeget javasolja átcsoportosítani awnendszer bővítésére. Igy pátyáfrlitudna
az önkorményzataknényző összegre. Az össz kiüteli koltség 22.666 e/Ft, ebből
a saját erő 4.533 elFt.

Mádlné Sas AnikÓ: Amennyiben a sajiít erőt biztosítani tudja az önkormányzat,
mar pedig apénnnaradvány és az szenrtyuztisztitő telepre tewezett összegből
biztosítani fudj a, feltétlentil javasolja a péúyér;at elkészítését.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag - 6 szavazaItal,_ ellenszavazatnélkiil - az alÍbbi
rendeletet hozta:

7/2000. /VI.I4./ OkKt sz rendelet

Úrkut Község Önkormanyzata 2000. Évi
koltségvetésének módositasa.

/A rendelet szÓ szerinti szövege a jegyzokönyv
mellékletétképezi.l

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 6 szavazattal' - ellenszavazatnélktil - az alábbi
batérozatothozta:

30 120aa. NI.14.l o|<Kt. sz. batározat

Úrkut KÓzség Önkormiárryz ata afulajdonában lévő
uzrrűbővítését, melynek első titemére 2000. Évben
kerül sor, és ez évben az ossz bekertilési koltsége
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22.666 e/Ft, ebből az önkormányzatsajátt erőként 4.533
e/Ft-ot biztosít a módosított 1/2000 . m]5.l ÖkKt. sz.
rendeletében a Felhalmozási kiadások cím 9. pontja
alatt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azannal

2. napirend: Vegyes ügyek.

a.l Wolf Renáta urkuti lakos lakáscélú tamogatása.

PfaffZsolt polgármester: Wolf Renáta urkuti lakos kérelmet adott be
üsszatérítendő hely' támogatásra. Kérelnéhez csatolta az általamegvásiárolt
ingatlan adás_vételi szerződését, mely |<tzér1a a helyi rendelet alapjén
jogosults ágát a hely' titmogatásra, valamint élettarsként megielolt Mester
Ákosnak nincs lakhelye a községben. A hetyi rendelet atapjéntámogatásra
kérelmező nem j ogosult.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A KépüselőtesttiLlet eryhangulag - 6 szavazattal,_ ellenszavazat nélktil_ az aLáhbi
batérazatothorta:

-r 3l'l20$0. NI.14.Í o|<Kt. sz. batározat

Úrkut Község Önkormanyzat Képviselőtesttilete Wolf
Renáta Úrkút, Riákóczi u. 9. Sz' aLattilakos lakáscélú
belyí támagatás iranti kérelmét elutasítja.

Ahatfuozat ellen fellebbezri nem lehet.
Ahatározatfeltilüzsgálatátt_ jogszabráIysértésrevalÓ
hivatkozássa] - a Ves4prém Meryei Bíróságnál lehet
kérni,abatározatkézheruételétőlszámitott3Onapon
beltil.

Indokolás

Wolf Renáta Úrkút, Rakóczi u. 9. Sz. aLattilakos az
tlrbti 25813 hrsz-u lakongatlan tulajdonj ogát 316 észét
qándekozás folytan,316 részét adás_vétel utjan 2000.
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Ápritis Í7 .-éamegszerezte, igy a kérelem beadásakor a
lakásvásarlási támogatásra nem jogosult.
A ltatér ozat j ogalapj a a 3 l l99l. /III. 1 8./ ÖkKt. sz.
rendelet.

Felelő s : polgrirmester, j egyző
Határidő: 2000. Junius 30.

b.l Mílleniumi nap megrendezése.

Pol gármester: A szeptemb er 2 .-án megrende zésre kertilő millenniumi napra
javasolja meghívni Mádl Ferenc megválasztottkö^rársasági elnökot, amennyiben
a programja engedi. A plébanos úron kereszttil ígéret van Mádl úrtól arra, hogtrl
ellátogat a községbe. Továbbá javaslatot kér azász|ő anya személyére is'

Kérdés. hozzászólás:

Mádlné Sas Anikó: A köztiírsaságl elnok meghívásával egyetért, javasolja a
meghívó levelet minél előbb elktiüdeni.
Azászli anyáraPfening Jánosnéra gondolt. Igu, hogy ő nem úrhiti szriletésii, de
tÓbb évtizede itt él, nagyon sok ryereket tanított, és részt vett a kozség kulturális
életének alakításában.

Klein Zoltánné: Maximálisan egyetér| a javaslattal, ő még gondolt ugyanilyen
okokból kifolyólag Kondász Ilonara is.

PfaffZsolt: Amennyiben a Testtilet a javaslatokkal egyetért, ugy ő sorrendben
megkeresi előbb Pfening Janosnét ha esetleg ő nem vÍllalja,úgy Kondászllottát
ís.

A Képviselőtesttilet a javasolt személyekkel eryhansilas egyetért.

c./ Tenk Attila beadviinya.

PfaffZsolt polgiírmester: Tenk Attila képüselő beadviányában, írásban jelentette
be, hogy képviselői mardátumrárÓl munkahelyi elfoglaltsága miatt lemond.
Ugyanebben a beadványban - mely a jegyzőkönyv mellékletétképezi - azirkűti
Beli Kft nevében vallalja, hogy ery igényes kerttrelyiséget teremt a torna csarnok
bqárata előtt. Anyap témogatást kér#z,W a tornacsarnok előtti rész
aljzatinak rendbe hazataléútoz. Térkovek lerakásabanláú1a a megoldást, mely
200-300 ezer forintos tétel lenne.
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Mivel kozös tulaj donú az enlített r ész, kérné az önkorm ényzat beleegyezé sét

allhozis, hory a tornacsarnok előtti tér legtávolabb eső sarkába egy szökőkutat

létesíthessen.
A beadvány újabb pontja, hogy a szeptember 2.-i millenniumi rendezvényen

beltil balt rendezne' melyre meghívna neves művészeket.

Kérdés. hozzászólás.

Mádlné Sas Anikó: Ismerve Tenk Attila elfoglaltságát,várható volt a lemondása.

A b."d"á"yban kértek megvitatásiít javasolja akkor, ha a testtiletí iilésen naryobb

számban leszrek jelen a képüselők.

A Képviselőtestiilet Mádlné javaslatával egyhangul ag egyetért.

d./ PfatrZsolt polgarmester: A következőbétvégén, június 24.-től3 napra egy

o'"t'ur a.t. gélciő érkezik az önkormányzathoz. Szeretrré megvendégelni őket,

melynek kolisége 20.000._ Ft. Kéri a Képüselőtesftileteta gazdasági tartalék

terhére adja meg.

Kérdés. hozzászólás:
Dr. Dóczv Mariann: Felajalja, hogy a képviselőtesttilet nevében ő segít a

vendéglátásban a vacsora elkésátésében.

Klein Zoltanné: o is csatlakozik dr. Doczy Mariannhoz.

A Képviselőtesttilet egyhangul ag - 6 szavazattal,- ellenszavazatnélktil ' az alébbi

hatirazatathaztal-
32 Daal. N|.!4 -l ol<Kt- sz. határazat

Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete az

osztrák delegáció megvendégelése célj ából 20.00Ü. - Ft-

ot biztosít a gazdaságtr taftahék terhére.

Felelös: polgármester, j egyző
Határidő: azannal

Több térgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

,Qo:+Á* ,*Á.' -Rostási Mária
jegyző

YkilÁÁ,,
p6tg|ármester


