xözsÉcr örxonuÁwyzar xÉpvrser'őrnsrÜr'ern
U R K U T, Rákóczi u. 45. Tel.:23o_oo3.
Szám: 16-1/1998.

JEGYZOKONYV
KészüIt: Urkut Község önkormányzati Képvise1őtestületének 1998. február
Io.-én /kedden/ 17.oo óraí kezdettel megtartott rendes üIéséről.
Az ülés helye: Kőzségháza - tanáckozó terem.

Jelen varrnak: Pfaff Zso1t polgármester'
Brerrn János,
dr. Dóczy llariann,
Freund Antal,

Gerecs MiháIy'
Gubicza Nándor,

Licsauer Nándorné,
Rieger Tibor képviselőkTávolmaradását beJe1entette: K1ein ZoJLár rlré és Tenkné tipp Évaképviselő.

Tanácskozásí Jogga1 részt vesz: Rostási ltlária 3egrző,
1. napirendi pont tárg1alásánáI: Rénes llária könywizsgáLő,
Takács Nándor isk. igazgató,
Toplakné FeithRozáIia óvódavezető.

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte a rneg;elent képviseIőket. llegáI1apitotta' hos' az ú1ás natározatképes,mert a testület Io tag3ábóI 8 fő
gelen van.
Ezt követően megnyitotta az ülést és ísnertette arrnak napirend3ét'
meIyet a képviselők egrhangulag elfogadtak.
NAPIREND:'./

:":::":i:il:"ff:rmányzata

1998. évi költségvetése

Előadó: Pfaff Zsolt poIgármester

z./

vrt<ut Község önkonnányzata 1998.

Előadó: Pfaff Zso1t polgármeter

3./ Yegres üryek.
- telekértékesités

évi munkaterve-
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NAPIREND TARGYAIÁSA:

I-. napirend: Urkut Község önkormányzata 1998. évi költségvetése

- rendelettervezet -.
E1őadó:

Pfaff Zso1t

polgármester

/A képviselők az irásos előterJesztést eIőre megkapták-/
Kérdés hozzzászől..ás:

Pfaff Zsolt. polgármester: Köszönti Rénes Mária könywizsgáIót. l[int
már többször elhangzott, az iinkormányzatnak könywizsgáIót azért kell foglaIkoztafuiia, *.le : törvépyi előirás alap3án _ mert az önhornmányzat köItségvetése a 1oo mil1ió Ft-ot - teI3esitésben - meghaladta, valamint hitellel
is rendelkezik. A könywízsgáLő szakvéleményéta költségvetésírendelet-tervezetrő1 szóban fog3a elmondani.

A koncepcióhoz viszonyitott csökkentés-lvpgreha3tást nyert, ettőI függetIenüI a tervezés időszakában még mindig teternes hiány mutatkozott. Ez
főleg azért volt mert a kiadásoknáI minden tételt nem Iehetett 10 %-kal.
csökkenteni, I1yen volt pl. a hiteltörlesztés és annak kamatai, az al.ap_
bérek, és decemberben ;ött meg a Bugyik féIe perrőL az itélet' így a
biróság áItal megszabott kamatokat ezt követően keIlett tervezni.
Az intézményvezetőkkel folytatott megbeszéIések alap7án az iskoIa, az
óvóda. és a Hivatal költségvetési tervezetéből ki kellett venni a 3utalmat,
a betegszabadságra tervezett összeget, valamint a Í_skolánál a heIyettesitétési di3hútkeIlett csökkenteni, mivel ezek bér 3e11egü kífízetésekként
lettek tervezge a 3áruIékait is arányosan ke1lett csökkenteni.
Ig5r lehetett egy aránylag eg5rensulyban Iévő köItségvetést létrehozni1997. december 19.-én kihirdetésre került az
1997. évi C)GVI. tv. az áIlamháztartásróI és a költségvetési törvény.
lz Ánt zt. s. /L/ bek.-e sáérint február I5.-íg kell a köItségvetési
rendelet-tervezetet a képvÍ"selőtestületnek bemutaüeí, a 7I $. /s/ ueta gördüIő tervezést ir;a eIő a köItségvetési évet követő 2 évre vonatko_
zőant, vaIannint meg kell határozní az önkormányzat létszámkeretét.
A makrogazdasági előre3lezések 1998 évre a GDP }4 %-os növekedésével
számol, az infláció átlagosan 13,5 %.
Az állanháztaratás u3raeIosztásí aránya 49,3 /-rőL 47,4 %nra csökkent.
Az önkormányzatok központi köItségvetéséből való részesedésénekterve*
zett növekedése 14-16 %, ezert belüI a normativ áIlami tánogatás 1U.,6 %,
az átengedett sz;a 37,9 %.
Az illetmén5mövekedés L4,5 %.
Urkut Község önkormányzata 1998. évi költségvetési rendelet-tervezete
szerint a tervezett főösszeg 93-842 e/FT, melyből a helyí bevétel L2,5 %,
az átengedett adók 3o,3 %, a normativ állami tárnogatás, valamínt az
oEP-től a hozzájárulás 49,5 %, felha|mozási célu bevéte| 5,3 %,a pénz_
maradavány 2,4 %Az önkormányzat köItségvtésí mérIegétvizsgáIva megáIlapitható, hog5r
a müködésí bevétel többlet 1.o1o e/Ft, mely felhalmozási ki"adást finanRénes lríáría könywizsgáIó:

sziroz.
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Az 1998. évre tervezett költségvetési kiadások 93,6 %_a a müködési
célu kiadás, 6,4 %_a feIhaImozási céIu kiadás. Az előir'ányzatok tartalékot forrás hiányábÉrn nem tartalmaznak.
A nijködési k;ilddáson belüI 4o,8 % a személyi 3uttatások ennek ;áruIéka lg,4
%, a dologi kiadások 29,8 %, az átadott pézeszközök lo %-ot képviselnek.
Ha finanszi-rozásí- körökFénrt &'esz vizsgáIva az önkormányzat 1998. évi
terveze#t müködési kiadása, az álIapitható meg, hory az oEP kör
8s.ooo.- Ft
- iskolai eü normativ finanszirozásra
védőnői
szolgálatra
510.OOO.Ft.
-

- ügreIeti ellátás

*fogorvosi alapellátás
bevéteI.

Ezzel szemben
- a hétvégiügyeIet /AJka/
- a háziorvosi szo1gáI _ vállalk. tánogatása
- fogorvosi szolgálat

- védőnői szogáIat

a tervezett kiadás.

Iry azönkormányzat
798.OOO.- Ft.

804.OOO.- Ft.
1.521.OOO.- Ft.
2.92O.OOO.- Ft. a tervezett
804.OOO.-

Ft.

900.ooo.- Ft-

1.520.OOO.- Ft.

Ft.
3.7I8.OOO.- Ft494.OOO.*

trczzájárul'ása az eü. e1látás folyó kiadásaihoz

Az óvódaí kiadás 22.I4L eFt, forrásai: sa3át bevétel 1.418 eFT /6,4 %/
norn.á11.h3. 9.736 eFt /44 %/
önk.hJ.
10.987 eFt /49,6 %/
Az egt óvódás koru ryermek ellátására tervezett 1998. évi kiadás
276-763.- FT.
Az á'ta'áno'
29'260 e/FT'

']o3}3.;T5::$.kiadása
normativ áLI. hozzáJáru1ás:

Az

egt

tanulór]

;*:::il{T:;.:::"Íiill3""'.

i$:Íiíi. /o,a %/
e/Ft /a6,o %/
3'849 e/Ft /L3'2"%/

25.172

A felhalmozásu célu kiadások 59,L %-át teszí kiala tornacsarnok beruházásá_
hoz feIvett hiteI 1998. évítőke törIesztées, 24,8 %-át az intézmények
gázfütésre vaIó átállitása mi'attí tőketörIesztés. Abban az esetben, ha a két
tételet a feIhalmozási célra tervezett e1őirányzatokbóI levon;uk, azt
nondhat3uk, hogy a községben gyakorlatiIag nincs felhalmozás .
osszessségében a rendeIettervezet és annak méllékletei a 3ogszabá|yi e1őirásoknak megfelelnek. A köItségvetés fegrelnezett, takarékos gazdálkodást feltételez, ehhez kiván 3ó munkát.
Takács Nándor ísk. ig.; Elkeseredésénekad hangot, mivel a koncepcióhoz
viszonyitott 10 %-os csökkentést végreha3tották, ettől függetlenül
még további csökkentés is voIt. FéIő, hog1r az iskoIa müködőképessége
veszélybe forog. Már most tudJa mondani, hory az iskolában a. fütésre
tervezett összegínem Iesz elég azt feltétlenül meg kell emelni.
Nem érti, hogy az ispottcsarnokban miért kellett tulórát tervezní,holott
az iskolában épp az az összeg Iett csökkentve. A sportcsarnoknál a
13. haví bért ha beszorozza a L2 hónappal, bérmaradvány keIetkezík.
Miért keII vállalkozásokat támogatani, miért keII a sportkört 4oo e/Ft*al
támogatní, arnikor ery ilyen költségvetést kell elfogadni, mint az idei.
Az iskola nemcsak kér, hanen ad ís. Az iskoIa dolgozóin keresztüI az
elmult évben 1.4oo e/Ft 3utott az iskoIára.
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Rostási li[ária Jesrző: A VáIta1kozások támogatása cimszó alatt tervezett
összeg a háziorvosi szolgálat megfelelő miiködésé cé13ábó1, az önkor_
mányzat és a Bt közötti ltíegállapodás aIap3án Iett tervezve. A'pontossághoz még az is hobzátartozik, hory a 9oo e/FT-bóI le3ön aháziorvosnak az üg5reletre fízetett 2oo.oo.- FT, mely ery évikli'adás, és
mivel a fogorvosi szolgáIat a háziorvosi szolgáIattal ery elváIaszthatatIan részt képez, igr itt lett tervezve a fogorvosi szolgá&atnak az
évi fütési dí3a, a világitás, a vizdi3 és a többí közüzemí diJ, ami
hozzávetőleg 23o.ooo.- Ft. Igy a tényIeges összeg 47o e/Ft
A sportcsarnoknál a 1oo.ooo.- Ft. tulóra az iskolaí takaritónak, a
sportcsarnok takarításáért fizetett bére.
A 13. havÍ iIletnény az előző évi iIIetmény, tehát még az 1998. évi
emeIéseket nem tartalmazza, ezért tiinik ugy, mintha bérmaradvány ís
származna az al'apbéreknéI.Hozzáteszí, ugyanez vatn az összes többi
íntézmén5mél,igl az iskolánál,is, ha az igazgató számitásai lesznek

követve.

GErecs Míhály: A sportkörfié_k tervezett összeg ha nem emelkedik, ugy
Iesz elég, és a sportkör tevékenységétfel keII függeszüeni.

nem

Rieger Tibor: Amennyiben az önkormányzat az éttermet nem tud3a értékesiteni, ugy az önkormányzat csődbe megJr. Mi van olyankor, kérdezi a könyv-

vizsgáIót..

Rénes Mária: A belügyminisztérium pénzüryi

bíztost'nevez ki-, aki felüérdekébenfelhiv3a

s'eií-aTíffiásokat. A fizetésképtelenságelkerülése
az önkormányzat figlelmét a fo1yószámla hitelre.

Brenn János: KényszerpáIyán mozog a.z önkormányzat költségvetése a
sportcsarnok hitele miatt, valamint a törvényben megszabott bérek
és azok 3árulékai miatt. Ury érzi semmiféIe változtatási lehetőség a
Testületnek níncs, rnivel a legszükségesebb müködtetést tud3a csak
biztositani az önkormányzat.

Pfaff Zsolt: A helyi kábeltv karbantartóí kértéka di3 felemelését.
JaffiiJa 1198. árpils 1-tő1 e dí3at L24._ Ft+áfa/hó-ra felemlní,
ennek megfelelően a lakosság áItaI fizetendő di3at, szintén április 1-tő1
2o5._ Ft. + áfa/ hőra emeIni.
A bekötési di; eddig lt.oooFt volt, ezt az összeget is emelni kellene.
A lakbéreket márcíus I-tőI l5%-ka1 ;avasol3a emelní, a helyiségbérleti
di3akkal eg5rütt.

Brenn János: A Javaslattal egyetért, a bekötési di3akat egy minimális
összeggel kell enelní l3.ooo._ FT + áfára, és errnek felét keII csak
átadni a karbantartónak.

Rostási Mária: A Sportcsarnaok bérIeti di3át is ;avasoI3a megemelní.
Gerecs ltíiháIy: A csarnok bérleti di3ának emeIése ís április 1-tő1
lehetséges - véIeményeszerint - mert akkor ér véget a ba3nokság.
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Pfaff Zsolt: KüIön keIlene szabáIyoani az alkalmi árusok bérét.o
]a"as"IJ. 2ooo.- Ft,/órában. A 1o fő feletti bérleti di3at L7oo-- Ft/
órában, a 1o fő alattit 2oo.- Ft./órában. A vidékiek di3át váItozatIanul ke1lene hagyni. Az u3 kábeltv bekötési di3akróI

keII folytatni a karbantartókkaI.
A Képviselőtestület egrhangulag
az aLábbi határozatot hozta:

1/1ggg.

még tárg5ralást

8 szavazattal, el&enszavazat néIküI

/rr.g./

öt<xt.

sz. natározat

Urkut Község önkormányzataí Képvisetőtestü-

lete

a./ lgsa. március 1.-tő1 a lakbéreket és a

heIyiségbérletidi3akat 15 %-kal,emeli,

b./ I99B. áprilís 1.-tő1 a kábeItv hasznáIati di3at 2o5.- Ft/áfa/I:akás, a
karbantartónak fizetendő di;at I24.- Ft
áfá / Lakásban

határozza meg,

+

c./ 1998. április 1.*tő1 a tornacsarnok
bérleti diJát l7oo.- Ft./őra/lo fő feIett,
2oo.- Ft./őra/fő - Io fő alatt -, vidékiek_
nek 2ooo.- Ft. /őra/Lo fő felett, 2oo.* Ft/óra
fő 10 fő aIatt, az alkalmi árusok bérleti
dí:át 2ooo.- FtlórábanáI1apit3a meg.
Fe1e1ős: polgármester, 3egyző
Határidő: l99a. március 1. ill.

A Képviselőtestii1et eryharrgulag
az alábbí r,ende'1t,tet, hozta:
1/1gg8.

ápriIis

1.

- 8 szavazattaI, elIenszavazat nélküI /tt.g-l

öt<xt.

sz. renaelet

Urkut Község önkormányzata 1998. évi
köItségvetése.

/A rendelet szó szerintí szövege a jegyző_
könyv me1lékletétképezi-. /

2. napirend: Urkut Község

önkor,mányzata

1998.

évi munkaterve.

Előadó: Pfaff Zsolt poIgármester

/Az irásos előter;esztést' a.',képviselők eIőre megkapták./
Kérdés,hozzászőI.ás:
Brenn János: Ha a tervezetten

kíl'üIi üIést kell összehívni.

kivül

más téma feImerül,

ury is rend-

A KépviselőtestüIet egrhangulag - &szavazattal, elIenszavazat nélkül az aLábbí határozatot hozta9
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2/Lgg8. /II.9./ okKt. sz. határozat
Urkut Község önkormányzata 1998. évi munkaterve.
/l munkaterv a 3eg5rzőkönyv mellék1etétképezí./

3. napírend: Vegyes üryek.
a./

Telekértékesités
Előadó: Pfaff Zso1t poIgárrnester
Polgármester: kk. Forraí Zsuzsanna részéreszeretnék megvásárolni az
önkormányzat tula3donában Lévő 5L7/17 hrsz-u beépitetlen területet. A terüIet 9o3 m2 naghyságu.
Az eladás az önkormányzat érdekétszolgáI;a. Nevezett vevő magJrarpoIányi áIlandó Iakos, de évekig Urkutn Iako*t.
Javaso13a 90.- Ft,/n2 árért értékesiteni.
A Képvise1őtestüIet egyharrguIag
az alábbi határozatot hozta:

- 8 szavazattal, - ellenszavazat nélkül -

3/1998.

/tl.s./

öt<xt.

sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestülete
az önkormányzat tuIa3donában lévő 5I7/I7 hrsz_u
9o3 m2 nag5rságu beépitetIen terüIetet értéke-

siti kk. Forrai Zsuzsarrrra Maryarpo1ány,
u. 29. sz. alatti lakos részére.

Bakony

Felelős: Polgármester, 3eryző
Határidő: március 10.

u./ Hetyi

támogatás

Előadó: Polgármester
Pogármester: Rieger Tibor Urkut' Rákóczi. u. 3o. sz. alatti lakos
kért családi ház épitéséhezönkormányzati támogatást. Nevezett családí
házának épitésefoIyamatban van' építésiengedéIlyel rendelkezik,
használatbavételi engedéIyt még nem kért, az összes többi feltételnek ís megfeleI. Javaso13a a támogatás megadását.

Kérdés,hozzászóIás:
Freund Antal: Javaso13a az épitkezésnéla támogatás 2oo.ooo.- Ft_bann

a'ásá"IásnáI 1oo.ooo.- Ft-ban megáIlapitaní.

A KépviselőtestüIet |tartozkodással ?s;zavazatta1-, ellenszavazat néIküI _
az aIábbi határozatot hozta:
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a/Iggg. /t] .g./ o]kxt. sz. natározat
Urkut Község önkormány zatár:e.k KépviselőtestüIete
if3.Rieger Tibor és ne3e Urkut, Rákóczi u. 30.
sz. alatti lakosok részére2oo.ooo._ Ft. azaz
Kettőszázezer forínt kamat és költségmentes
vissazfizetendő tánogatást áIlapit meg' az
urkuti 517/24 hrsz-u ingatlanon családi ház
épitésecé13ábó1.
A kérelmezők a helyi támogatást 15 év alatt' egyenIő részIetekben tartoznak megfízetniA lrtegáIlapodás tartaamazza a részletes feItéteIeket, melyet a 7egrző készítel.

Fe1elős: Jeryző
Határídő: március lo.
c.,/ He1yiségbérletidi3 mérsékIése
EIőadó: Po1gárrneter
Polgármester: Az önkormányzat tula3donában, és a Belfegor Bt áltaI bérelt
vendégIátóerység téIi fiitési költségének hozzájárulásaként kéri a Bt' hory
3 havi helyiségbér1eti di3at a Képviselőtestület enged3en eI.
Indoklásként még eImond3a, hogr az épitményen naryon sok beIső karbantartás Iett elkészitve, nel5mek értékePilter István müszaki ügrintéző
számitásai szerint netto 95-1oo.ooo.- Ft. körüI van.
A Képvise1őtestület egyhangulag
az aIábbi határozatot hozta:

- 8 szavazattal,- ellenszavazat nélküI -

5/1998.

/rI.9;/ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestület
a Belfegor Bt kérésénekmegfeIelően az l99a.
március, április és má3us havi helyiségbérleti
di3át _ fütési ltozzájárulás cimén - eIengedi.

Fele1ős: legrző
Határidő: azonnaI.
A polgármester és az alpolgármester iIIetményének megáI1apitása
történt, melyrőI küIön JegrzőkönJrv készüIt.
Több

tárry

nem

zárt üIésen

volt, a polgármester az ülést 2o.oo órakor berekesztette.
kmft-

tt*"*
!ármester

\l
\o*,-r
íttásit*-'
Máría
Ros "
J egrző

