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JEGYzŐKÖNYv

Készti,lt: Úrkut KÖzség Önkormanyzati Képviselőtesttirletének 1999. Április 2|.'én

l szer dÍn/ du. 17 . oo Órai kezdettel megtartott rendes tiléséről.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgránnester

ImrjZoltán,
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Rieger Tibor,
Szücs Péter,
Vassné Batazs Gyorgyi képviselők.

Távolrnaradását bejelentette: Dr.Dőczy Mariann, Klein ZaltÍnné, Tenk Attila
képviselők'

Tanácskozási jogga] részt vesz: Rostasi MÍlr:'ra jegyző
l. napirendi pontnrál Rénes Mrária könywizsgaló.

Az iilés helye: Községhaza - tanácskozo terem'

PfaffZsolt polsarmester: KöszöntÓtte a megielenteket. Megallapitotta, hogy az

tilés hatrározatképes, mert a Testtilet lo tagiáből7 főjelen van.

Eá követően ismertette az tilés napirendjét, melyet a képviselők eryhangulag

elfogadtak.

NAPIREhID: 1./ Úrkut Község Önkormanyzata 1998. Évi toftsegvetéséről szól

beszámoló - rendel ettewezet.

Előadó: PfaffZsolt
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polgánrrester

2.l Yegyes ügyek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:

a./ Jelentés a lej rárt hataridejti testtileti határozatok végrehajtasaról.

ElőadÓ : Pfaff Zsolt polgármester

PfaffZsolt polgármester alejárthataridejü testtileti hatÍrozatokvégrebajtásrárÓl

az alabbi jelentést tette :

L2ll999. /IU'.l8.l ÖlrKt. sz.hatfuozat:Nagy Áron úrkriti lakos pszichiátriai

Betegek otthonába való beutaló határozatot a gondnok' és a helykijelölő szerv

megkapta.

13ll999. lIII.l8.l Öl,J(':t. sz.határozat: Róth Ferenc úrlóti lakos akérelméről az

elutasitó döntést megkapta.

14l!999. /I[.l8.l ÖkKt. sz.határozat: Palásti József és neje rrrkuti lakos a

támogatásról szilÓ dÖntést megkaptak, aszerzodés megkotése folyamatban van.

15/1999. /[I.18./ ÓkKt. sz. hatrározat:Fuith Csaba urkúti lakossal az adás'véteh

szerződés megkotése folyamatban van.

t 6 ll999 . llil. l 8 . l okJí':t. sz. hatÍr ozat: Az óvÓdave zetőt áűlásr a a páúy ánat a

Kozoktatiísi Kozlony részére megktildést nyert.

l9ll999. llfi.l9:l Öh,Kt. sz.határozat: Anagyvinsonyi Satel Kft-vel kábeltv

iizemeltetésére vontko ző szerzódés megkötést nyert.

20 l 1999 . lTI.l 8 . l ÖkKt. sz. határ ozat: CzrÍáw Krárolyné iskolaigaz gatővá

történő kinevezéséről a hatér ozat-kivonatot me gkapta.

Kérdés- hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képüselőtestrilet a Jelentést egyhangulag elfogadta.



NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: Úrkit Község Önkormanyzat 1998. Éü koftsegvetése
vé grehaj t ásár ő1 - rendelet'terv ezet.
- konywizsgálói j elenté s

ElőadÓ : Pfaff Zsolt polgármester

/Irásos előte{esáést a képüselők előre megkaptak./

PfaffZsolt polgárrnester: Köszönti az e naptrendi pont targyalásanal megjelent

Ré''.' Mrária kó"y*i"sgálÓt. Tájékoztatja a Testiiletet, hory Úrkut Kozség
Ónkorrrranyzata 1998. Januar 1. napjátÓl könywizsgiúőtkel1ett foglalkoztatrria,

mert azönkormányzat gazdáúkodása a l00 milliÓ forintot meghaladta és hitele

van.
Az önkormányzat gazdÍúkodiisaról szóló beszámolót és a könywizsgálőijelentést
a képviselők írásban megkaptak.

Kérdés. hozzászólás:
Rénes Mária könywizsgaló: KöszÓnti a megjelent képviselőket. Tájékoztat1a a

Testíiletet, hogy 1997-es gazdáúkodásí éwe vonatkozÓan Urkit Kozség
Önkormanyzat korlátoző zéradékot kapott. 1998 évben nagyrésztkiktiszöbolték a
korábbi évben feltárt hianyosságokat, így teljességs záradékot tudott adni.

Elmondja, hogy Hivataldolgozóira nag}on sok, sokrétii feladat hárul. Főleg a

gyakori jogszabrályváltozások miatt naw odafiryelést igényel az onkorminyzatí
munka. Az önkormányzatanyagl helpete a tornacsarnok építése miatti

kedvezőtlen hitelfelvétel miatt nehéz, de az önkormányzat az akadalyokat
sikeresen vette, mely koszönhető a TestíileÍrek is.
Felhívja a figyelmet apénzligyi fegyelem, a fiskális eszkozok szigoru betartásiára.

Az igényeket mindi g a pétlzligyihelyzethez kell igazitan.
Összességében azt998.Éi gazdákodást hiteles, a mérleg valós.

Rieger Tibor: A könywizsgáilőijelentésben van olyan megfogalmazás, hogy

,,megközelítő1eg'' 'nagyrészt'', stb. Ezeka kifejezések hogy állják meg a

helytiket.
Vassné Ba]azs Györgvi: A ktinywízsgálÓi jelentésben szerepel adÓbáralék. Erre

illetéket is kell fizetnt?

Mádlné Sas Anikó: Az önkorményzatnak 3 millió forint adóhátra]éka van kinn,

ami hirínyt jelent.
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Rénes Mária konywizsgaló: Mivel a mintavétel, varyis a konywizsgáűői
ellenőrzés nem teljeskörii, azért a megfogalmazás egyes tételeknél csak ilyen
szÓhasználattal áúljameg a helyét. Az adőbátralékra illeték nincs. A hivatkozott
jogszabaly adórÓl és illetékrőlbeszél. Mivel szó szerínti a jogszabályi hivatkozás,
nem hagyhatta ki az ,,illeték" szőt. A teleptilési onkorményzatnak illetékbevétele
nincs, csak adóbevétele.A 3 milliÓ forint adóhátralék sem kinntlévőség,
kÓnyveléstechnikai probléma nagyobbrészt.

PfaffZsolt polgármester: Kéri a Testtirletet, hogy a rendeletről is nyilvánítson
véleményt a Testtilet.
Yassné Balazs Gvörgyi: A pénztiryi teljesítéssel mar elég sokszor foglalkozott a
Testtilet, változtatli a teljesült pénziig5ri kiadásoknálmér nem lehet.
A Képviselőtesttilet eryhangulag - 7 szavazattal, - ellenszavazat nélktil az alábbi
hatérazatatllazta:

20/1999. lIV.2I./ okKt sz. hatórozat

Úrkut Kozség Önkormanyzati Képviselőtesttilete Rénes Mária
ktlnywizsgalÓ 1 998. éw egyszeríisített beszámolóját elfogadja.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellenszavazat néllail az alábbi
rendeletet hozta:

4/1999. /IY.2l./ ÖkKt sz. rendelet

Urkut Község Ónkormanyzata 1998. Évi koltsegvetésének
végrehajtásaról.
/A rendelet szÓ szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletétképezi.l

2. napirend: Vegyes tigyek.

a./ Napkozi otthonos Óvodában létszámcsokkentés.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

Pfaff Zsolt pol giÍrrrester: Ismerteti a Képviselőtestiilettel, hogy Toplalaré Feith
Rozalia az ővődavezetője írásban tájékoztatta, hogy az iskolai menza' és a

ktilsős étkeztetés megszÍintetése miatt 2 fokozakalmazott jogviszonyátmeg kell
sztintetni.
Tájékoztatásul még elmondja, hogy a Képviselőtesttilet 32l|998. lYII.Ao.lÖkrt.
sz.hatérozatával dor*ott ery óvÓdai csopoÍ megsztintetéséről, a ryereklétszám
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csÓlrí<entése miatt. Ekkor 2 fr frfo$alkozásu Óvónő kozakaLmazotti jogviszonyárt

kellett megsztintehi. Az egyik óvónő Imrir Zoltánrté, a másik Gubicza Janosné lett

volna, de mivel gyereksziiÍés előtt allt, jogviszonyát csak a gyes lejrártát követően

lehet megsziintetni.2 ffi technikai alka]mazott jogviszonyát azértnem ke]lgtt

megsztintetrri, mert a csoportosszevonássalprárhuzamosanazÓvóda megoldotta

az iskolai menzÍú',valamint a kii{sős étkeztetést-
A Képüselőtesttilet a vendéglatóerység vevőjének korábban megigérte,hogy az
iskolai menzát, és a ktilsős étkezetést az étterem megnyitrísakor ott folytatja.

Erről szól a testtilet 17ll999. lIÍI.29.lÖ*rt. sz.batÍrozata,melynek a|aajÍn2fő
technikai dolgozó jogviszonyát kellmegsztintebri. Ery fő közalkalmazottrokkant
nyugddba il€BY, l ff közalkalmazott jogviszonyát felmentéssel kell megsztintetni.

A létszámc sÓkkenté sre 1999. Junius 19 .'től kertil sor.

Kérdés- hozzászólás:

Rieeer Tibor: Ezzel miért a Testtiletrrek kell foglalkoni, ez a munkríltató feladata.

Rostási Mrária jegyző: A létszámcsökkentés az önkormányzat
képüselőtesttiletének hataskÓrébe tartozik.

PfaffZsolt polgánrrester: A létszámcsökÍ<entés miatt plussz bérek miatt péúyáan

lehet, ehhez is kell a testtilet döntése.

A KépviselŐtesttilet eryhangulag -7 szavazattal,- ellenszavazat nélkíil ' az aláhbi
hatÍrozatothozta:

2t/l999. /IV.2l./ okKt. sz. határo.zat

Úrkut KÖzség Ónkormányzati
Képüselőtestiilete a kozoktatás
r acionahzáűásáútoz kapcsolÓdÓ an 2 {o

főfoglalkozásu ÓvÓdai dolgozÓ
közatkalm azottij ogviszonyát megsztinteti'

A fentiek szerint felszabaduló szemelyi
juttatások elők ányzatÍlt az önkormányzat
továbbra is az alkalmazásban maradók
keresetének növelésére forditj a.

FelelŐs : polgrárrrrester, jeryz ő, vezető
Óvónő
Hataridő: 1999. Junius 15.
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b . l Gánfejlesztés Úrkut kozségben.

Előadó : Pfaff Zsolt polgránnester

PfaffZsolt polgiírmester: E napirendi pont tárgyalásÍraazé,rtkertil ujjolag sor,

mert a BakonygázKftkéri a lakosság áiltalbefrzetett összegátutalásért. Az osszeg
átutalásanak fiiggvényében kezdik meg a munkalatokat. Legutóbb
KarakÓszörcsökön volt megbeszélés, ahol kérték apétlzt' ő közölte a Testtilet

allásfoglalását, miszerint előbb az önkormányzatnem fizet, csak akkor, hamár
lÍttja amunkavégzést.
A mai tesfiiLleti iilésre meghivta az Erforextől Erdei Imre igazgatőt, akn azutolsó
nap kimentette magát,}ldázáÍ Ferenc a Bakonygázkfr.ügyvezetője pedig

ktilft'ldön tartozkodik. A mai testiileti tilésre a Győrber Kft ngyvezetőjét, dr.

Karner Gyula urat delegiáItrák. Kéri tájékoztassa a Testtiletet aztykÍlti
gánfejlesztésről.

Kamer Gvula Gvőrber RT. ügyvezetője: Rövid szalanai bemutatkozásáft
követöen tájékoztatja a Képviselőtesttiletet hory mér aztlrkúti gÍnfejlesztéssel

kapcsolatos tervezési munkálatokba, apÍlyáuatok elkészitésében azok sikores
kidolgozásában résztvett, Tudja' hory a létesitési engedély körül gondok voltak,

elhuzodott a dolog.
Felhata]mazást kapott annak kozlésére, hogy Urkút kozségben a Bajdor-ginl<ft,
mint alva]lakoző,május 5._én megkezdi a kíüteli munkrálatokat.A ffivállalkozó
julius 3o._ig avezetéketkiépiti auguszfus 3l.-ig pedig olyan allapotba kell hoari,
ho gy az ijzemelteté sre, szolgáitatásra alkalmas le ryen.
A fiitési szezonmegkezdésekor tizemképes iállapotban lesz az urkuti gáwezeték.

A mrrnkrá]atok megkezdésének az afeltétele, hogy a lakosság által befizotett
bozzÍ$Írulásokat a B akony gáZ Kft szémlájÍra az önkorm árlry zat utal1a átt .

Hangsulyoz'za,hogy nem a kivitelezőnek kell fizetni, hanem aberuhánónak,
varyis a Bakony gán Kft -nek.
Tudja aztis,hogy Úrkut kozség apéilyénatipé,nzét, a 14 millió forintot már átadta

a Bakony génl&-nek , és ennek ellenértékeként munkálatokat mégnem végeztek,
igy j o go snak tartj a a bizalmatlarrságot'
Javasolja egy olyan testtileti dontés megltozatalát, hogy május 5-ig a kivitelező
vonuljon fel, és a}í<or lo napon beltil az Ónkorményzat átatalja a Bakonygá.zffi.
elkÍilönitettszáttllájiraapéÍrzt. Erre a pétlne feltételentil leryen rálátásaa
polgármesternek.

Vassné Balazs GyörryI. Nem érti,ha aberútér:o számhájrára kell utalni a

lakossági befizetéseket, miért a kivitelező tÍmaszt"feltételeket, vagyis mi az

előnye az egészből a kivitelezőnek.
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Folyamatosan hataridők hangzanak el. Pl. aKogin-nak volt ery 1998. December

31._i hatrárrideje' és még sorolhatná. Szerefoié láftni azt a szerződést' ahol pontos

rögátésre kertiltek ez-eka fontos dolgok, hataridők.

Mádlné Sas Anikó: Majdnem 15 millió forintot kaptak Urkuttól, és ezért

semmifele munkalatokat nem végeztek.

Imri Zoltrán:Úrkut a legnaryobb teleptilés a Veszprém megyeik koztil. A
munka1at9|61mindenhol megkezdték, kivéve itt. A befejezéshez elforyott apénz,

most az irkiúi pénzt kérik.

Lisáes Győző: Először őolgozzanak, majd aztán ftzet az önkormányzat.

Dr. Karner Gvula: Elmondja, hogy iderílis esetben ery ilyen gárteflesztés ury
történik, hogy a kivitelezőnek elöbb fizeürek, hogy megkezdhesse a munkákat.

Itt forditva tÖrtént, a munkalatok elvégzését követően fizefirek.

De attól, hogy a kivitelez ő aztmondja, hogy előbb nem kezdi meg a munkiíkat,

c sak a}ftor, ha az onkormányz at fizet, az önkorm ány zat üszorrt aá mondj a, c sak

akkor ftzet,ha mar dolgozrak' nem lesz gén-

PfaffZsolt polgármester: Hangsúlyaz'7a,hogy ÍerflazErforex Rt-nek kell a péÍrut

utalni' hanem a BakonygázKft elkiilÓnített szimlá$ára. A kivite|ezőnek augusztus

3l_ig nem kell pénzt utalni.

Vassné: Kénytelen lesz azönkormányzatftzetni,mert ktilönben nem lesz gán.Azt

üszont nehezen hisá, hogy augusztus 3l.-ig nem kell a kivitelezőnek péru.

Rieger Tibor: Mi a garancia arra, hory lesz gáz, ha áfutaljuk apénzt.

Dr' Karner Gyula: Javasolja kiköhi aztis,hogy a kivitelező számlát csak akkor

bocsájthat ki, ha a késztiltség 50 Yo-os, és ezt a GyÓrber igazolja.

Imri Zoltén: Szeretné tudni, hol vannak most azak a gépek, amelyek majd

Urkuton fogtak dolgozni:

Dr. Kanrer Gyula: Az úvéillalkozó most máshol dolgozik.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 7 szavazattal,- ellens zavazat nélkiiLl ' az alÍhbi
hatánozatothozta:

22 l|999 . lIY .2l.l ÖkKt. sz. batÍlrozat
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Úrkut Község Ónkormiínyzat
Képviselőtesttilete a lakosság altal
befizetett 18.694.350.- Ft-ot az ailábbi
feltételel&el utalja át a BakonygéE Kft-nek:

1. Akivitelezés legkésőbb |999. Május 5._

én megfelelő gépi technikáva] és em_

beri munkaerővel megkezdődik.
2. AfővÍllalkozó garantÍlja, hory a

kivitelezés hataridej ét 1999 . Julius 30,
minden kortilmények között betartja.

3. Úrkut KÖzség Önkormiányzata azl.
pontban megfogalm azott feltétel telj esí-
tése esetén a fenti összeget 1999. Május
l5.-ig a BakonygáEKft letéti g7ámlájá-

raátutalja.
4. Az önkormanyzat az áfutalt összeg

felhaszniílását illető en az ellenőrzés
jogosságát fenntartja oly módon, hogy a
fővállalkozi a munkáj a ellenértékébez
/ szémlla benyujtas ával/ csak a Győrber
Kft műszaki ellenőri igazolását köve-
töen és Úrkut Község Polgármestere
ellenj eryzésével juthat bozzá.

5. E számlárőlapolgrírmester _ a

szátm1 av ezető pénzint ézehlél' bej elentett _

aták ásával lehet pénzt utalni, ill.
felvenni.
Az önkormányzat a kivitelezés folyamrán

két részteljesítést fogad el. 50 7o_os

teljesítés esetén és a miiszaki átadás-
átvételi eljrírás sikeres lezÍrása esetén.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 1999 . Május 5..

c./ Pfilff Zsolt polgárrnester: A tavalyi év végén testtileti tilésen al999. Évi vizaij

tarryatásakor is szó volt a szennyviztisztitó telep rekonstrukciőjáÍő|, és az

ivovizhao zat , va7amint abozzá tartaza mütarryak felujitásarÓl . Az ilzemeltető

az onkormémyzat egyeÉrtésével ezeketa munkákat a finanszirozás miatt

ütemekre bontotta. AzI.ütem azivőizhálőzatfelujitísrához sztikséges tervek



elkésátése, amelynek ara 3oo.ooo.- Ft. plussz rífa. A tervek fedezetéul az

eszf<özha snláilati dij szolgál.

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balazs Györryi:Haafedezet meg van' ugy a terveket meg kell rendelni.

d.l PfaffZsolt pol$rírmester:Tájékoztatja a Képüselőtesttilete! hogy Pichler
Z,o|táÍ|viállalkozó benyujtotta atéhihóeltolássalkapcsolatos sziímláit, melynek

végösszege 48s.4oo._ FT. E célra a költséryetésben ennél jóval kevesebb lett

tervezve.

Kérdés. hozziíszÓlás:

Lisztes Győző: A hótolássalkapcsolatban volt elég gond a fa]uban. Amikor
kellett volna, akkor nem tólta.

Szücs Péter: Üres platÓval nem is lehet igazánhavat eltolni.

Vassné Balázs Györryi: Ki ellenőrizte,bogy hany orábandolgozott, ill. tolta ela
havat' Az őrák alapján4 teljes napon át - éjjel-nappal - kellett volna havat tolnia.

UtÓlag már nem lehet reklamrálni. Ki kell ftzeffii.

PfaffZsolt: Ebbe a szárrrlában a decemberi hótolás is szerepel. Nem ellenőrizte,

hogy mikor, hany Órát dolgozik.

Lisáes Győző: Gondolkodni kellene apáűyáutatáson. Szentgálon is van, aki

ilyennel foglalkozik. Utólag mar reklarrálni tényleg nem lehet, az osszeget ki kell
gazdalkodni.

PfaffZsolt polgármester: Javasolja a polgármestert, jegyzötmegbizni, hory a
költségvetést ugy módositsák, hogy legyen fedezet a viállalkoző szártllájának

kifizetésére.

A KépviselőtesttiLlet polgránrrester j avaslatÍú egyhangulas elfogadta.

FfaffZsolt polgárrnester: A költségvetéstárgyalásakor miár szÓ volt arról, hory a

tonracsarnokba új fiiggönyöket kell vásarolni. Most érajénlxérkezettmintaval
eryütt. A fiiggöny a tomacsarnokba kb 4oo.ooo.- Ft lenne, az ítt lévő ajrínlat

alapjan.
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Vassné Balrázs Györryi: Több ára1én|atotkell beszerezri,és ugy kell dÓnteni.

Neki is van ísmeretsege.

Rostrísi Máriajegyző: A 4oo ezer forintos fiiggonyrárat naryon magasnak tartja,

anniíl is inkább, mert a koltségvetésben sem lehetett tervezni.

Rieger Tibor: Véleménye szerint is lehet ennél jóvat olcsóbbért fiiggönyt

vásiirolni. Ó is rog kénd ar- és mintaajanlatot.

PfaffZsolt polgiírmester: Javasolja itt is megbizrrd apolgrirmestert, jegyzőt, hogy

aköltségvetés módositasanal gazdalkodják ki a 2oo ooo.- Ft. -ot ftiggöny

vásárlása céljábÓl.

A Kepviselötesti{et a polgánrrester javaslatát eryhangulag elfogadta.

TÖbb tÍr:gy nem volt, a polgármester azti{ést 2l.oo órakor berekesztette.
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