Községi önkormányzat

Urkut,rákóczíu.
Szám:3_1/1993.

Képvise1őtestülete

45. Tel.: 3.

-Jesvzőkönyv
KészüIt: Urkut község önkormányzati Képviselőtestületének 1993.
január 11.-én d,"r_ L7 oo órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye z Községháza

Jelen voltak: Pfaff Zsolt poleármester,
Dr.Dóczy Mariann,
Fuith LászLő,
tlenber Elemér ,
${nkánv Pálné,
Tenk Gyu1a,
Tróbertné Klein Beáta képviseIők.
Tárrol maradtak: Fehér József, Rieger Tibor és Zsebeházy KároLy képvi-

selők.

Tanácskozási joggal részt vett: dr.Henger rstván jegyző,
Reísinger La.ios KDNP képv.
onódy Raffael MSZDP káorr.
Kovács Mihály plébános,

Scmidt Tstván müszaki úgyintéző.

Pfaff Zso1t polgármester köszönti a képviselőket, a meghivottakat és
a község érdeklődő 2 á11ampolgárát.
Megállapit.ja, hogy az ü1és határozatképes, mivel a képvíselőtestüIeti
tagokból 7 jelen van. és ezután megnyÍtja az ü1ést és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó alapján.
Ezt követően a poleármester az alábbi napirendi pontok megvitatását kéri a testü]ettől a meshívóban rögzitetteknek megfelelően.
Az előterjesztett napirendí pontokat a képviselőtestület elfogadta.
Ezt követően a polgármester ismerteti a képviselőtestülettel a 1e.iárt
határide.jü határozatokat' ame1vek hatályosultak és a képvíselőtestület
határozathozatal mellőzésével-az ismertetést eIfogadta.

-2Napírendi pontokz L./ 1993. évi költségvetés megtárgyalása.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

2./ vegyes ügyek.
1./ NapirendÍ,pont.

Pfaff ZsoJt: Tájékoztatja a képviselőtestületet a Kö1tségvetési
Törvény előirásaí szerint annak elfogadását követő 3o napon belül
az önkormányzatoknak saját költségvetésüket meg kel1 alkotni.

A jelen ülésre a testületi tagok átvették az eLőzetes költségvetést
és abból kiederül. hogy az eImult évben az önkormányzatnak kötelezattséoei mer.ü]tek fet 1993.-s év vonatkozásában, éspedig a telefonháLőzat
kiépitésc cé1iából pénzeszkőz került elkülönitésne, továbbá céltámogatási
kérelem lett benyujtva a sportcsarnok megépitése táreyában.
Fe.jlesztésre kb. 1l míl1ió Ft á11 rendé'l4pzÁ<ng mÍndösszesen. amely
Iényegesen kevesebb mint az L992. évi. A kö1 +*Áovetési normativák
szerint bérezésterén autómatizmus nincs beépitve a költségvetésbe,
de az 1994. január 1._vel hatáIyba Lépő közalkalmazottí bérezési
rendszer jelentős terhet rő az önkormányzatra.
A megalapozott kö1tségvetés elkészitése cél.jából a sportcsarnok
nagyságát el kell dönteni, mivel a testület felhataLmazása alap.ján
a svéd hitelkonstrukció estleges igénybevéte1e cé1jáb őL tárgyalások
lettek folytatva. A nag.yobb méretü sportcsarnok olyan összegbe kerülne,
amelyet az önkormányzat nem tudna megfinanszirozni. és reális lehetősée
csak egy 18 x 33 m nagyságu sportcsarnok megépitésérevan lehetőség.
Herber Elemér: Célszerü lenne a polgármester által előterjesztett
snor^tcsarnok meeépitéséteLhatározni, mivel az ieényeket ez is kielégi*
tené és gondo1ni kell a fenntartásí költsésekre iS.
Schmidt István: A Mangán Vendéglő és a nagyobb méretü csarnok megépÍtése
kb. 7o millió Ft-ba kerüJ-ne az előzetes költséekÍmutatások alapján, de
ezt a'z összeget a község nem tud.ja előteremteni.

a javasolt méretü csarnok épülne meg, abban az esetben egy
beruházási ütemtervet kell csinálni. amely szakaszosan kimutatná a
Amennyiben

beruházás megvalósulását.
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Pfaff Zsolt: Megállapit.ja. ho.sv további észrerrételés jarraslat
a csarnok megépitésévelkapcsolatban nem volt, ezért megkérdezi a
képvíselőtestület tagjait. hogy ki ért eg'yet azza1, hogv a közséjqben 18 x 33 m nagysárusnortcsarnok éoüljön meg.
A képvíselőtestület nyílt, 6 igen, 1 tartózkodás /ruitrr LászLő/
mellett meghozta az alábbi határozatot.

LlLg%. /r.Ll./ ömt. sz. határozat:
Urkut Község önkormányzata a 18 x 33 m
nagvságu csarnok épitéséthatározza e]- és
utasitja a polgármestert a képviselőtestület,
hosv a tervező részérea feladatot ennek figyelembevételéve] határozza meg és eg.vuttal felhatalmazza a poleármestert. hogy a svéd hitelkon_
strukció ígénybevételecéIjábó1 tárgyalást folytasson a hitel folyósitásáról oly módon, hogy a
hÍte1 felvétele a teljes csarnok megépítésére
lenne
felvéve.
Felelős:_ Pfaff Zsolt polgárrnester
Határidő: 1993. január 30.
A költséevetéshez kapcsolódóan a házíorvosi szolgálat terén különféle
pótlékok folyósithatók és a háziorrvosí szolgá] at dol gozői ís a közal-

kalmazotti törvény hatálya alá tartoznak, ezért céIszerü 1enne a köItséevetés e1foeadása során figyelembe vennÍ az ott doLgozők bérrendezésének
lehetőséeét ís.
Fuíth LászIói A pénzügyí ellenőrző bizottság nevében javasol.ja, hoey
a kozaLkalmazotti és a közsz.of.sáLatí dolgozók esetében olyan tervvariációt
dolgozzon kí a Polsármesteri Hivatal,, amely 30, illetve 50 %-os bérbeállási
színtet r:ögzítene 1993- január 1.-tőr és a vésleses költségvetési rendelet
elfogadása során a képviselőtestü1et ebben foslalna áIlást.
Pfaff Zsolt: A költségvetés elfosadásához az alapszámadatok rendelkezésre
állnak és felkérí a képviselőtestület tagjait, hogy az eLőzetesen irásban
el.'iuttatott anvashoz a Soron következő ülésig szóban, VágY írásbantegyék
meg javaslatukat.
A testület részérőL az elhangzott napirendÍ pontta1 kapcsolatban további
képviselői észrevétel, javaslat nem vo1t igv a polgármester áttért a vegyes
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2./ Yesyes ügyek.
a/ Áttatanos ískolai napközi téritésí dij.
Pfaff Zsolt: Ismerteti a képviselőtestülettel Szita Lász'Lőné váLLaLkoz5
i5n146r.nánvazon levelét' amelvben az étkeztetést biztositó táiékoztatja
"=
zatot' hogy a nyersanyag költségek rráltoz'ása miatt kénvtelen a nyersanvag
normát emelní az iskolás tanulók ebéddel való ellátásánál' a napközi ellátásnáI továbbá a felnött étkezésnél.
A nversanyag norma váLtozás 1993. január 04.-vel kerülne alkalmazásra.
Szita LászLőné: Elmond.ja, hogy étkezésinorma módositás legutóbb 1992.
szeptember 2._vaL lett vésreha.itvaa; de az áremelést akkor az önkormányzat
malára vállalta. isv a szülők rész'érenem jelentkezett többletteher.
Az akkor megállaoitott 93.-Ft-os napközis normaösszeg nem fedezi a mostani
élelmiszerárakat, és ezért javasolja a teqtiiletnek- hogv a napközi ellátás
Lzo._Ft/fő legyen' a g'yermek ebédeltetésBo.-Ftlfő, a felnőtt ebéd 90.-Ftlfő.
Sárkánv Pálné: Elmond.ja, hogy a konyhán jól főznek és a gyermekek szivesen
veszik igénybe az étkez,ést.és ismerÍ a jelenlegi kereskedelmi árakat, a
nyersanvag norma eme}ést indokoltnak tart.ia.

Pfaff Zsolt: Megkérdeát a testület taejait, hog.y ki ért egyet Szita Lászlóné átiratával, és ezt követően határozathozatal céljábóI az étekzésí
dÍ.j változás tényétszavazsára bocsátja.
A képviselőtestület nyilt,
|ratározatot.

egyhangu szavazással meghozta a következő

2/L993. /l.r1./ ökKt. sz. határozat:
A képvíselőtestület 1993. január 4.-ve]a Hauser La.ió. Á1t"l án6e f c|4g1a1 naoközi
otthonos nyersanyagnormát LZo.-Ft/ fő_ben
állapit.ia meg. A gyermek ebédeltetés
nyersanyagnormáját so.-Ft/fő, a felnőtt
ebéd nyersanyagnormá.ját 90. -Ft/fő-ben
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meg.
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A nyersanyagnorma váItoztatást a jegyző
köteles közölni a Hauser La.ios Általános
Iskola igazgatőjával, további Íntézkedések
mestétele cél.iából.
Fe1elős: Dr.Henser István jeeyzó
Határidő: folyamatos.

Szita LászLőné: Mesköszöni a képvíselőtestület hozzááLLását a nversanyag
norma emelésóhez, és iséretet tesz arra. hogy az ét|'ézőstigénrrberre'rrők
részéremindent mestesz annak érdekében,hogy az panaszmentes lesyen.
b/ Helvi támosatás kérése.
Pfaff Zsolt: Ismerteti a testülettel Vassné Balázs Györgyí és házastársa
Vass Gvu1a Urkut. Tüzér u. 2. s7,. alatti lakósok kérelmétamelynek értelmében a kérelmezők előadták' hogv megvásároJ.iák az Urkut I83/I/A/2. hrsz.u ingatlant, és ennek a megvásárJ.ásához kérnek helvÍ támosatást. A kérelonatkozó rendelet előirásainak megmez,ők a helyi támogatás folyósitására
felelnek a szükséges igazolásokat becsatolták, és igy javasol.ja. hogy a
testület a költséevetési rendelet 1992. évi maradvánv összeeébőI lakásvásár1ási támogatást folyósitson a kéreLmezők részére.
A képviselőtestület nyilt,
határozatot.

egvhangu szavazással meghozta a következő

3/1993.

/t.tt./ okKt. sz. határozat:

A képviselőtestület Vassné Ba]ázs Györgyí és házas_
tár:sa Urkut, Tüzér u. 2. sz. aLatti lakósok részére
1oo.ooo.-Ft, azaz Egyszázezer forint kamat és költség-

folyósitását
mentes visszatéritendő kö1csöntámogatás
hiatározza el abból a célból, hogy a kérelmezők az
Urkut, bo1l.erii]eti 7B3/L/A/2. hrsz.-u lakóingatlant
az MH Veszprémi Erdősaz.d,aságtól meg tudják vásárolni.
Az adósok a köle-'in?ic<zeg€t Io év alatt tartoznak
megfizetni. A pénzügyÍ fedezetet a kölcsöntámogatásra
az L992. éví lakáscélu pénzmaradvány biztositja.
A részIetes f,eltéte] eket a külön megkötött szerző_
dés tartalmazza.
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A megvásárolt ingatlan teher1apjára a folyósitott
kölcsönösszeg
erej éig jeLzálogjogot ke1l az ajkai
FöldhívatalnáI bejegyeztetni .
Felelős: Dr.Henger rstván jeeyző
Határidő: 1993. január 30.

c/ Hauser Lajos Alapitvány tevése.
Pfaff Zsolt: Ismerteti a képviselőtestüIetteL azt a szándéknyilatkozatot,
amelyet Hauser La.jos volt urkuti iskola igazgatő-tanitó Leszármazottai
tettek abból a célból. hosy édesapjuk emlékének ápo1ása céIjából kötelezettséget vállalnak, hogy készpénz befizetése me11ett alapitványt kivánnak
létrehozni, és az alapitvány létrehozásához eeyéb támoeatókat is várnak
az aLapitványtevők sorába.
Javaso1ja, hogy a képviselőtestület figvelemmel arra, hogy az alapitványban
a helyi áItalános' iskola is, illetve annak tanulóíérintettek azok részére
az alapitványi cé1ok figyelembevételével jelentős előny - adható, igy az
önkonmánvzat 3oo.ooo._Ft összegü alapitvány tevést tegyen meg, azaz csat_
Lakozzon az ísmertetett szándékn.yilatkozathoz.
Az alapitó okiratot a jegyző készitenéel és a kuratórium tagjaira az
Ískola ígazgatőja tenne javaslatot.
A képviselőtestület 6 Ísen, 1 tartózkodás /Herber Elemér/metlett meohozta
az, al-ábbi határozatot.

4/L993. /t.11./ ökKt. sz. határozat:
A képviselőtestület 3oo.ooo.Ft, azaz Háromszázezer
forint összeggel csatlbkozik a Huser Laios Emlék_
alapítványhoz, ame1ynek további alapitóí még szán_
déknyílatkozatértelmében Hauser Győző, Hauser Lajos,
valamint Klaffl Gyuláné sz.Hauser Valéría.
A képviselőtestület esyutal felkéri Dr.Henger Istvánt
hogy az alapitvány alapitó okiratát a szükséges

mellékletekkel esyütt ksézitse el, az aLapitó okiratot a polgármester irja alá, és alapitó okirat
nyilvántartásba vétele céljábóI 1993. iaauá. 15.-ig
.iutassa el a Veszprém Megyei Bírósághoz.

;
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A képviselőtestület egyuttal elhatározza, ho1y az
alapitvány müködéséhez minden évben hozzá.járul,
hogy az alapitvány a céloknak megfelelően müködní
tudjon, mint közalapitvány.
Az alapitvány kuratóriumi tagjait az áLtalános iskoLa ígazgatója Ádám LászLó Ur kéri fel a kuratórÍumba
vaL6 részvételÉe.
Felelős: Dr.Henger István jegyzij
Határidő: 1993. január 15.

Az eLhagzott vegyes ügyekkel kapcsolatban további képvíselői'': észrevétéI.
javaslat nem volt igy a polgármester a testületi ülés 19.Qo órakor befejezte.

/s'
"Y
.p

\*

