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Községi önkormányzat

Urkut'Rákócziu.

Képvise1őtestülete

45. Tel.: 3.

Számz 3_2/L993.

Jesyzőkönyv
Készült: Urkut község önk6--ány721i KéovÍselőtestületének 1993.
január 25.-én du. 17.oo órai.kezdettel megtart'ott üléséről.
Az üIés helye: Kozséeháza.

Jelen voltak: Pfaff Zsolt polgármester,
Dr.D6czy Maiann,
Fehér József,
Fuith LászIő,
Sárkány Pálné'
Tenk Gyula,
Tróbertné Klein Beáta képviselők.
TávoI maradtak: Herber Elemér, Rieger Tibor és Zéebeházy KároTv képviselők.

Tanácskozási joggaL részt vett: Dr.Henger István jegyző

Reisinger Lajos KDNP képv.
Onódy Raffael MSZDP képv.
Kovács Mihá]y plébános.

Pfaff Zsolt: nn1cánpgcter köszönti a képviselőket, a meghivottakat.
Megáltapitja, hogy az uLés határozatképes, mível a képviselőtestületi
tagokbót 7 je1en van' és ezután megnyit.ja az ülést és ismertetí a napirendi pontokat a meghivó alapján.
Ezt követően a potgármester az alábbi napirendi pontok megvitatását kéri a testülettől a meghivóban rögzitetteknek megfelelően.
Az előterjesztett napirendi pontokat a képviselőtestület elfogadta.
Ezt körrptően a oolgármester ísmerteti a képviselőtestülettel a le.járt
határide.iü határozatokat, amelyek hatályosultak és a képviselőtestület
határozathozataL neLlőzéséveL az ismertetést elfogadta.
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Napirendi pontok: L./ 1993. évíköltségvetés
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

2./ Vegyes ügyek.

t./ Napírendi pont.
Pfaff Zsoltz Tájékoztatja a képviselőtestületet.

hogy a legutóbbi

testüIeti ülésen kapott megbízás alap.ján a svéd híte1 felvétele
tárgyában Veszprémben, illetve Bur]anesten több alka]ommal megbeszélést
folytatott a hitel folyósitó intézménnyel. A hitel folyósitása akadályokba nem ütközjk, de az önkormányzatoknak a költséevetésben L5 %_os
saját részt kell vátlalnia, hogy a sportcsarnok beruházása megvalósuljon.
A tör}esztési i.lÁ igazod|k a felveendő hitel nagyságához és füeg még
attól is. hogy Veszprém-megye területén ezzeL a hiteIkonstrukdióval
hány sportcsarnok tud felépüIní. Nagyobb támogatást akkor lehet a hitelnyujtótól isénybevenni. ha a beépitett anyagok több mint 50 %_a svéd
imoortóI származLk.
A hitel fotyósítása a számlavezető oTP fiókon keresztül történne és
ebben az ügyben az otP Rt. Veszprém Meovei lpeLz.gatőságának Vállalkozási
osztályával a kapcsolat fel 1ett véve.
Továbbiakban tá.iékoztat.ja mée a testüIetet arról, hogy a költségvetést
érinibő tétel az ís. hogy a Mangán vendégIőt Bukó Tstván váLLaLkoző
bezárta, mivel a bérleti jogviszonya 1992. december 31.-vel megszünt.
A létesitménytovábbí hasznositásáról mindenképpen gondoskodni kell és
jelen van Bukó István volt bérlő, aki vételre ajánlja fel a községnek
a7' ij-1ethelvi qéghen taláIható saiát tula''idonu fogyóeszközöket.
Bukó István: Elmond.ja a testületnek, hogy a Mangán Vendéglő megvásárlása

során az önkormányzat csak az épületet, és a berendezési2 il'letrre felszerelési tárgyakat vásárolta meg külön leltárív alap.ján
A fosyóeszkózök igv többek között a tányérok, poharak, evőeszközök, gázpalacokok, ílletve szódáspalackok személyes tula.'idonát képezik, de az
étterem müködtetéséhez, illetve használásához aőLkülözhetetlenek.
Hajlandó lenne az ott lévő fogyőeszközóket az önkormányzatnak értékesiteni
bruttó 600.ooo.-Ft vételár ellenében.
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Pfaff Zsolt: Javasolja, hogy a képviselőtestütet hozz,n^ 'lÁtrp jflgio1engs
bizo1135no1 . amely tételesen átvizsgáLná a fela.'iánlott fogyóesz],:öz mennvioéoet és a bízottsás a Soron követkkező testu]eti Ü].és.a meoalanozottt
pénzüevi előter.iesztést tenne a megvásárlás feltételeiről.
oTdy Raffael: Esvetért a bizottság mega1akitásával és mint községi polgár
fela.iánlja seeitségét, hogv részt Vesz a bÍzottság munkájában.
Pfaff Zsolt: Javasol.'ia, hogy a pénzúzviellenőrző bizottsás vezető.je is
legven a. bi -ottsáo ta4ia.
SárkánY Pá1né: Javasolja. hosv a bizottsáp tas'.ja legyen továbbá a polgármester is.

A képviselőtestii'l et az 61Llanozott javaslatokat figyelembevéve nyílt, eAYhangu szavazással meghozta a következő határozatot:
5/1993.

/t.2s./ okxt. sz határozat:

A kénviselőtestület ideiglenes bizottságot hoz létre
abból a céIból. hogy a Mangán Vendéelő területén lévő
fogvóeszközök tételes felmérésrekerül.jenek.
A bizottság taejai: Pfaff Zsolb p6lgánynestgn

Fuit Lász1ó pü.bizottság elnöke
Onódy Raffal MSZDP képv.
A bizottsás a leltárral esveztetí a meslévő fogyóeszközökel
a vendéglő területén és a soron következő testületi ülésen
javaslatot fog tenni a testület felé _ abbóI a célból, hogy
a község megvásárl .ia e az ottIévő ínsósásokat.
A bizottság. megbizatása csak erre a feladatra sz6L és miután tevékenységétbefe.iezte megszünik.
Felelős: Pfaff Zsolt Fo]_gármester
Határidő: soron következő testületi ijlés
Pfaff Zso1t; Ismertetí a kánrriqelőtestülettel az,t a ténvt. hogy a
1993. évben 54.I74.OOO.-Ft-tal gazdáLkodhat a település és ez az összeg
lénvesesen kevesebb mint az L992. éví. A csökkenés elsősorban az SZJA
3o %-os mértéküátadásából adódík. MÍe az eLőző évben 50 %-os mértéket
kapott meg a település.

-4A képviselőtestület felkérésealap.ián a közaIkalmazottí és közsszolgálati
besorolásu dolgozók béremelése társvában 3 variácíó tett kidoJ-gozva, emely
az eLőzetesen kiadott irásos anvag mellékletét képezi.
Kéri. hogv a képviselőtestület tag.iai teeÍékmeg észrevételijLeta költsésvetés esészévelkapcsolatban, mivel a költségvetést a jogszabály értelrnében
rendeletilee január hónapban eI kell fogadni.
onódy Raffael: Az óvoda költsésvetését macyasnak tart.ia az iskoláéhoz képest
mi ennek az oka?

Pfaff Zsol-tz Az óvodára vonatkozó jogszabáLy érte1mébenaz6 csoporthoz 2I
fÁ dol oo,őt ke1l alkaLmazni és ugyanakkor jelentősen emelkedtek a dologi
kiadás költséeeÍ is a bevezetett áía míatt. Az oLaiáremelés egymagában több
mÍnt 50 %-os volt és a költségvetés tervezése során ezzel szánolni kellett.
Figyelembe kell venni a kölotségvetésnél még azt, hosy a tavalyi év folyamán
az L993. évi köItsésvetés terhére céltámosatás 1ett kérve orvosi müszer

beszerzésre. torlábbá szőándéknyil.atkozat lett adva a BaLonvtáv Kft._nek
telefonháLőzat megéoitésére,tra1 211,i'i1. sportcsarnok beuházásávaL kapcsolatban.

Dr-Dóczv Mariann:- Az idei évben indokolt lenne, ha elkészü1ne a dÍsz-kut
amelyet a kó.vÍ*e'lőtestület már a tavalyi évben jóváhagyott.

Pfaff Zsolt z VáLaszában elmon.'ida. hog.y a disz-kut elkész'i 1$sére mesbizás
Iett adva egy asztalos váLLalkozónak, és az anyag már meg lett vásárolva,
ugyhogy rövidesen a kut a terveknek megfelelően el fog készüIni.
Puith LászIő: A pénzügyí ellenőrző bizottsáe javasol.ja. hogy a képvÍselőtestület a beter.jesztett a/ b/ c/ u: arlási feladatok közül a b/ variációt
fogad.ja el, mivel ez az alternaitva biztosítja a dolgozók szerény mértékü
bérrendezésétés e,syuttal Iehetővé teszi azt, hogy a sportcsarnok épitése
is megkezdőd.'iön.
A képviselőtestü]et nyi1t, egyhangu szavazással a következő rendeltet
aLl.eotta mag,

E

1/1993.

/t.zs./ öxxt. sz.

rendelet:

A képviselőtestület Urkut község 1993. évi költségvetéséta kü1ön iven szerkésztett rendelet érteImében elfogadja.
A rendelet 15 napíg a jegyző kihirdetés cé1.iából a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábLá'ján kifügeeszti.
Felelős: Dr.Henger István jeeyző
Határidő: 1993. január 29.

Fttith Lász:l"ó: A pénzüeví ellenőr15 6i7n+fs'ig a renrJe}et átrrizsg515*.
során meeállapitotta, hogy a közszol.gálati dolsozők átLagban 30 %ios
béremeléshen részesülnek fÍgvelemmel arra. hogy a KözszolgálatÍ Tö7.1/ánv
hatálvba lépésesorán ne kelljen .je1 entős összesü egvszeri béremeléstadnÍ, ezért a poloármgs|6p részéreis a bizottság javasol.ia, hoEv a testület
1I.7o0.-Ft béremelést szavazzon meg 1993. január 1.-tőr. Elmondja még továbbá, hogy a bérezésrevonatkozó törvényszöveg 1995. január 1-ve1 lép
hatáIyba valamennyi közszolgá1ati dolgozóval szemben és ezért ilndokolt most
r$sz|gn végreha.itani a beállást a ma.jdanj- bérhez, mert az illetményalap
1993. január 1.-tőt 18.oo0.-Ft lett.
A képviselőtestület nyilt szavazással 6 igen, l tartózkodás /ptatt zsoLt/
meshozta a következő hatá-ooatot:

6/1993

. /t ,25. / okKt. sz '

|1atár-oza't':

A kéovíselőtestület a poleármester szeméIyi alapbérét
1993.január 1.-től havi 53.ooo.-Ft_ban állapÍt'ja meg.
Felelős: D'..Henger István jeeyző
Határidő: 1993. február 5.
Az elhangzott napírendr]el kapcsolatban további képviselői észrevétel,
javaslat nem volt így a polgármester áttért a vegyes ügyek megtárgyalására.

-62./ Vegyes ügyek.
a/ Lakáscélu támogatási kérelem.
Pfaff Zsolt: Elmondja a képviselőtestüIetnek, hogy Lipp LászLő és Neje
Urkut, Tüzér u. 2. sz. alatti lakósok kérellmet nyujtottak be abbóL a
célból, hogy a képvíse1őtestület az Urkut, LB3/L/A/I. hrsz.-u ingatlan
megvásárlásához helyi támogatást folyósitson részükre.
A kérelmezők az ide vonatkozó rendelet előírásainak megfelelnek, a szükséges igazoLásokat becsatolták és javasolja, hogy részükre a képviselőtestület Io0.ooo.-Ft vísszatéritendő helyi támogatás szavazzon meg.
A képviselőtestület nyilt, egyhanguszavazással meghozta az alábbi
határozatot.
7/L993.

/I.25./ ökKt. sz.

határozat':.

A képvisetőtestület Lipp LászLő és Felesége
Petrovícs Zsuzsanna Urkut, Túzéru. 2. sz.
alatti lakósok részére1oo.ooo.-Ft' azaz Egyszázezer forínt kamat és költségmentes visszatéritendő kölcsön folyósitását engedéLyezi.
A kérelmezők a kölcsönt 10 év alatt, havi egyenlő
részletekben tartoznak megfizetni.
A kölcsön összegen a kérelemzők az urkuti
329/L. tul. lapszámu, L83/L/A/L. hrsz.-u ingatlant
vásárolhatják meg, amelyet részükre a MH.Veszprémi
Erdőgazdaság értékesit.
Felelős: Dr.Henger István jegyző
HatárÍdő: 1993. február 15.

a/ Áttatanos Iskolaí kézilabdacsapat támogatása.
az áLtaLános iskolai
capat a Versenyeken való részvételbÍztositására utiköltség és egyéb

Pfaff Zso1t: Ismerteti a képviselőtestülettel,

hogy

kiadások fedezésére 6.ooO.-Ft támogatást kór.
A kézílabdacsapat eddig eredményesen Szerepelt, és mindenképpen támogatní
kell a további versenyeken való részvételüket.
Kéri, hogy a képviselőtestület hat'ározatílag járuljon hozzá, hogy a költségvetési rendeletben erre a célra elkülönitett pénzeszkózbőL támogatásba
részesüljön a kézÍlabdacsapat.
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-7A képviselőtestület nyilt,
határozatot.

egyhangu szavazással meghozta az alábbi

a/Lg93. /I.zs./ ökxt. sz. natározatz
A képviseIőtestület lrczzájárul ahhoz, hogy az
általános iskolai kézilabdacsapat 6.ooo.-Ft
összegü támogatásba részesüljön. A pénzeszköz
forrása a költségvetési rendeletben erre a céI-

ra elkülönített tétel.
Felelős: Dr.Henger Tstván jegyző
Határidő: 1993. január 31.

Pfaff Zsolt:

Po1gármester bejelenti a képviselőtestületnek,. hogy
a vezető óvonó GYES-t megszakitotta és 1993.január 1.-tő1 átvette
az ovoda irányítását.

Az elhangzott napirendi pontokkal kapcsolatban további képviselői
észrevétel,javaslat nem volt, igy a polgármester a képviselőtestület
ülését19 óra 10 perckor berekes ztette

K.m. f

.

