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--,Keszul E: Urkut Község 0r:kornányzata Iíépvise1őiestüleiének
1994. novenber 25-én 17.oo őrakor ;negiartott len-
- ..- ? , D-0es ulegerol.

Á3 ü.1óe heli'e: Kózségbáza ianácsteren.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgárnestet,
Dr 'Dóczy L{ariar:na,
Fehér József,
Íu]-tn lasEJo'

-,tieJ.ler Jozser.,
Tenk Gyula,
Tróbertné I(Iein Beáta,
Zsebeházy l{ároly képviseIők.

Távol r:atad iek: Rieger Eíbor' Sárkány Pálné lrépvíse1őlr.

Tanácsllozásí ioőEa1 részt vett: \rértes i.lililós iegvző
or:ódy Raffael II1SZDP képv.
Sztjcs Pé'i;er [,TDF képv.

Pfaff Zso1t: Polgárnester köször:ti a képviselőket, valanint
a :negbivottakat. i';legállapitja, hogy az í.ilés határozatkópes,
nivel a képviselőtestüIeti tagokból B jelen va]].
I;íegn;uitja az iilést, és isr:rerteti a napirendí pontokat a neg-
hivó alapján.

wapírgndi pontok: !./ Az 1995. évi L;öIiségvetési koncepció
nreEtárgya1ása.
Blőedó: Pf af f Zso1t po1grírnester
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A Képvíselőtestület a napirendi pontokat batározathozataI
melJ-őzésével elf ogad ta.

1.,/ $apíreldi pon3j

Az L995. évÍ költsógvetési koncepció negtár8yalása.

Pfaff Zso}t: Tájékoztatja a Képvise1őtestii1etet, hogy az Á11am-
báztartási Törvény érteIr*ében a Polgármesierí Hivata1 által e1-
késziiett 1995. évi kor:cepciói L994. Iovenber 3o-ig kell tár-
8ya1nia a Képvise1őtesttiletpek. Lz irí-*sos e16terjesztést és
hozzá kapcsolódóan az (hkornányza'b háror:rnegyed éves beszáno-
1ójái a t<épvise1ők reegkapták.
A f'ő prob}énát az jelenii, hogy a tervezés jelenlegi szaka-
szában a kö1tségveiósiinkben aég több mÍrrt 7 nillió Ft hiríny
V&l]. Ez két okbó1 alakult Így. Egyrészt, nonrir:álísan nőtt a

norr*ativ ál1ani trínogatás össaege l BZ reá1értéken szárrolva
tény1egesen csökkenést jelent. IJásrészt, a tornacsar::ok ópi-
tése a jövő óvben befejeződik és nencsak a szelz6désben neg-
áIlapÍtoti összegge1, baner.t a íelvet'i; hite1 költségeive1 is
icrheli a köl_tségvetésünket.

Kü]-ön kienei-i rlég a! :-niézrlényeku ez iskolao ovoda nornrativ
tánoga'i;áshoz képest nages köliségét.

Llind ezek ellenére bízi'rl benne, hogy a köi-tsógve'r;ós tervezóse
során a kiadások leszoriiásáve1 és egyéb i:evóteIi forrísok
fe1lrui;e'',;ásáve1 i;íalal:uli:a'L e3y eg;.'eirsu1;,'ba hozoii kö1i;sógve-
+ 13a

;li:nek negfe1c1őe': a koncepcíói; jeleir1egi fornájában e]-ío-
'Serdásra jarlasolja.

á I'íópvíse1őtestület e7 e1őterjesztés-b ii€$Vi'catta, és 3 Ígen
szal,'azatta1 , tartózkod ás és e ller:szeva.ze'ü nó1i;till egl/ha1]8u-

Iag nregbozta' a itöve ti:ező határozatot :
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3-27 /L994. /n.25. / ökxt . ÉZ. haiározat :

Urkut }Iözség önkormá::yzatának i(épviselőtestülete
az Áttanháztartásró1 szőLő L992. évi X&xv1rT.TV.
aIapján az 1995. éví költségvetés tárgyában az
a1ábbi koncepciót határ ozza Lleg:

1. Á Képvise]_őtestület C.z önkornrányzaii lröLtség-
r'etés a995. évi bevéteii főösszegét 86.210.o0o.-
Ft-ban' azaz I'Iyolcvanha'r;nri11íó-keit őszó'ztízezeT
foriniban határ azza neg.

Á r:iegállapÍtoti bevéi;eleke_i; forrásonkér:'b az
1. sE. r:rellóklet tarta}mazaa, anelj, je1en jliv.
eIválaszthatatlan y észét i:'ápezí.

2. A Képvisölőtestület az önkornánÍzat:- költségve-
tés 1995. évÍ kiadási főösszegét 93.676.0oo.-Ft-
ban, az az Ki Ieir cven h ár orlt-p.rÍ 11 i ó -h at s z ázhe tv en h a t -
ezer forintban t:atásozza ií€g.

Á tervezett főösszegből a fejlesztési céIu pénz-
eszkóz 35.323.0o0. --íi_|, azaz ilar:nir:cötnÍllió-há-
y ornszázhuszonnyolcezer f orint .

A Képvise1őtestület a.z L995. éví bérköli;séget
24.825.0o0. -Ft-ben, azaz HuszonnégynillÍó-nyoic-
százhuszonötezer forintban, 11.15o.000.-3'io azaz
TizenegyrT Í111ó- százötvenezer f orínt társadalorl-
bíztositási j árulótrkaI á1lapii ja ríeg.

Á negá1lapitoi;t kiadásokat a 2. számu r*e11éll]-et
ia'Ttali,razza, anely je1en jkv' elvá1asztbatat1an
yószét kópezí.

3. A i{épviselőtesiülei a koncepciót 7.466.000.-Ft'
azaz j{étnilIÍLnéEy százlratvanhatezer forini
forrásbÍánn;'aI á11apitja rneg, egyben felicérÍ
a polgárnrestert és a je1yzőt, hogy az L995.
óvi költségvetésí rendelet e1őierjesztéséig,
a végleges szárlrad.qtok alapján a liiadások le-
szoritásával és esetleges továbbÍ bevótelek
felkutai;ásával a f orráshíá.ny raegszlintetésére
törekedjenek a teyvezés során'
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4. A Képvíselőtestület felkéri a polgárnestert
és a jegyzőt, hogv a Törvényben előirtaknak
negfeIelően a 3. pont figyelembevételével
az L995. óvj. költségveiés tervezetét ter-
jessze a Képviselőtestület elé rendeletal-
kotás célJából.
Fe1e1.9s.: Pfaff Zsolt polgárraester

Vértes ltiiklós je8yző

$atárÍ-dő: Áz á1lami köItségvetés elfogedá-
sá'i;óI számitott Jo nap.

A napÍrend negtárgya]-ása után a polgármester iájékoziai;ja
a KépvÍse1őtestüleiet, 'hogv n közeledő öntcornányzatí vá-
lasztások niatt előreláthatólag iöbb testüIe'i;í ü1és nenr

lesz. A képviseIől'll:ek negköszöni a 4 óven keresztü! ,lógzett
rnunkájukat.
Ázoknak a lcépvÍselőknek akik je3-öltették nagukai soli
silrert kíván a válagztágol;ta.

Az elha:igzott napirei:ddel kapcsolatben iovábbÍ kópviseJ-ői
észrevéteI, indÍtvány nen voIt, igy a polgárr'rrester az ü]-óot
19.0o órakor berekeszte'bie.

T+l --?-,^-+
rflfftr zsolt '

pJo1gárnrester
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