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Készült: Urkut Község önkormányzati Képviselőtestületének 1998.
áprilís 3o.-án csütörtökön/ du. 17.oo órai kezdettel rneg=
tartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármesüer
Brerrn János,
Freund Antal'

Gerecs l.liháIy'
K1ein Zol-táruÉ,

Licsauer Nándorné képviselők.

Távolmaradását beJelentette,É Dr. Dóczy ltíaríann, Rieger Tibor, Gubiza
Nándor, Tenkné tipp ÉvaképviseIők

Tanácskozásí Joggal részt vesz: RostáÉi ldária 7egrző,

1. napirendi potnál:

Rénes lfáría könyv-

vizsgáIó

Az ülés heIye: Községháza - tanácskozó terem.

Pfaff Zso1t polgárrnester köszöntötte

a meg;elenteket. megáI1apitotta'
hogr az üIés határozatképes, mert a testüIet Io tag3ábóI 6 fő 3e1en van.

Ezt követően ismertette az üIés napirend3ét, meIyet a képviselők egy_
hangulag elfogadtak.

UAPIREND:

I./

Községi önkormányaat 1997. évi köItségvetéséről
- rendeIettervezet.

^
beszámoló

E1őadó: poIgármester

2./ Yegres

ügyek.

-telekértékesités'

otthoní beutalás'
-szociális
_ gázvezeték épitéséheztula3donosi hozzá3áruIás
- iskolaí tantermek be1ső átaIakitása
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NAPTREND TARGYALASA ELOTT;

a./ Jel.entés a 1e3árt határide3ü testüIeti határozatok végreha3tásáróI.
Előadó: Polgármester
Polgármester: A 1e3árt határide3 testüIeti határozatok végreha;tásárőL az alábbi szóbeli eIőter3esztést tette:
18/19g8.

Bakonygáz

/rtt.so./ ökxt. sz. határoza+: A határozat-kivonata
Kft részérepostázásra került.

a

19/19g8. /ttt.go./ ökxt. sz. határozat: A gázfe3Isztéshez kapcsolódóan
a Területfe31esztési Tanácshoz a páLyázatot agesztorral együtt Urkut

község

is benyu3totta.

kérdés hozzászőLás: Nem harrgzott

el.

A Képviselőestiilet a Jelentést eryhanguIag eIfogadta.
NAPIREND rÁncyRÁ,ÁsA:

I- napirend: A Községi

önkormányzat L997. évi köItségvetésérőI
beszámoló _ rendeIettervezét.

Előadó: Pfaff Zso1t polgármesüer

/Irásos előter3esztést a könywizsgáLő
előre negkapta./

véIeménnye1 eryütt

a TestüIet

Pfaff Zso1t polgármester: Könywizsgáló foglalkoztatására az urkuti

önkorrnányzatrláL azért van sziikség, mert az L997=es ktiltségvetésiévben
az önkormányzat költségvetésének tel3esitése több mint 1oo millió
forint és hiteIIel is rendelkezik.
A könywizsgáIói Jelentést irásban a képvíseIők megkapták, melyből
Iátható, hogr hiányosságok előfordultak, ezért csak korlátozó
záradékot kapott az önkormányzat.
Kérdés ltozzászőLás:

Klein ZoltárÉé:önkormányzatj- pénzügyekben laikusnak 5p2i nagát'
a;at a köny\'vizsgáIótól kédezi, hogy 3eIentésében a 13. oId. 2.
bekezdése rnit takar.

Rénes Mária könJrrrvizsgáló: E1öJáróban e1mondJa, hog5r a könywizsgáIó
többféle záradá^kot is adhat, annak fiiggvényében, hogr míIyen az
adott önkorrnányzat gazdáIkodása, illetve mennyire - hogran tart3ák
be a Jogszabályokat. AkinéI a gazdáIkodás ilyen formában tel3esen
rendben vart, sima záradékot kap, akinéI hibák vannak az korlá_

toző záradékot kap, van olyan is aki eryáIta1án nem kap záradékot,
és ez a Iegrosszabb.
Az urkuti önkormányzatnál előforduIó hibákat rövídidőn belüI ki lehet
gavitani.
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Az áIta1a adott korlátozó záradéknak semmiféle 3ogi következménye

nem

lesz.

nem

tel;eskörüI.

A kérdezett ponttal kapcsoIatos váIaszái ÍtI. az eItérésoka:
- a könyvelési prograrn nem volt generáIva, az adőszámIák eg;renlegei
nem kerültek a mérlegbe, vag5ris az adőszámlákon voIt a pénz' amit
december 3l.-én Ie kellett voIna utaIni a kötlségvetési számlára,
a sportcsarnokra értékcsökkenés nem lett eIszámolva, igy a rnérIeg

K1ein Zoltánrté: Híbákat hogy lehetne kiküszöböIni, hog5ranmüködik
pénzügy szeméIyi áI1ománya?

; be16;1rd6zés, miIyen a

Rénes Mária: A 2ooo főnéI- naryobb telepüIéseknéI az önkormányzatí

t';-köteG;Bvé teszi a Pénzügyi Bízotttság létrehozását, amel5mek
a ;ogalkotó szerint kötelessége lenne az ellenőrzés is.
A hibák véIenényeszerint egy stabil, 3ó1 müködő apparátussal ,
kiküszölhetők, ilgr az ellenőrzések a munkafolyamatokban ís eIlenőrizhetők.

Rostási Mária Jegyző: az önkormányzatÍ. törvény köteIezővé tette
az örrkormányzatoknak, hogr belső ellenőrt al.kal:mazzanak. A legtöbb
önkormányaát' iry az urkuti sem tudott eleget tenni e törvényi
köteIezettségnek, mert egy felsőfoku képzettséggeI rendeIkező pénzüryi szakembert nem tud megfizetrri. l{em sikerüIt a belső ellenrőzés
rendszerét megbizásás 3ogviszony formá3ában sem érvényesiteni,
szintén a pénzügri gondok miatt. A polgármeseri Hivatalban 3 fő
köszépfoku végzettséggelrendelkező pénzüg1i ügyíntéző van foglaIkoztatva.
Gerecs Mihály: Az önkormányzatra nagr terhet ró az e!őző képvsielőtestüIet által hátrahagrott adósságáI1ornány, Az önkormányzat tula3donában
Iévő ingatlanok is elfogmak, és nem lehet értékesiteni már semmit.Itíi

lesz

akkor?

ZoJ-tánnéz A maga részérőI az L997. évi kötlségvetés végreha3tásáróI
szóló rendeletet, a könywizsgáIó záradékkal elfogadásra ;avasol;a,
és vár3a a hibák nínélelőbbi ki3avitását is.

Klein

Pfaff Zso1t polgármester: összefoglaIó3ában eImond;a, hogr a könywiss_
gáIói záradéknak 3ogí következrné.nye nincs, a hiányosságot a lehető
legrövidebb időn belüI a pénzüg5r ki3avit3a. A személyi állomány

feIu3itásának kérdésenapírenden van.
A belső elIenőrzés rnegoldását ;ónak tartaná, de erre a pénzüg;ri
fedezetet az önkormányzat még nem tudtá biztositani.
A pénzügy naprakészségévelnég vannak gondok, de a megfeIeIő
szenéIyi áIlománnyal remélí,ez is rnegolrillható.
A Képvise1őtestüIet eryhangulag
az aIábbi rendeletet ho2ta:
4/l-:99a.

6 szavazattal,* ellenszavazat nélküI,

/IV.3o./ öt<xt. sz. rendelet

Urkut Község önkormányzata
nek végreha3tásáról.

1997. évi köItségvetésé-

/A rendelet és a könywízsgálio'i 3elentés szószerintí szövege a ;eryzőkönyv meIlékletétképezí./
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2- napirend: Vegyes

üg5rek.

a./ Telekértékesités.
Előadó: Pfaff Zso1t polgármester
Polgármester: Telekvásárlás irántí kérelemmel fordult az önkormányzathoz
lttolszt Károly urkuti lakos. Szeretné rnegvásároIni az 5I7/2a hrsz-u
1o36 n2 nagrságu telket, arne*y a sorban a következő.
Javasol3a a teIek eladását 9o.- Ft./m2 áron.
Kérdés hozzászőLás: Nem hangzott eI.

- 6 szavazattal, eIlenszavazat néIkül _

A Képviselőtestület egrhangulag
az alábbi határozatot hozta:

/w.so./ ötxt. sz. határozat

2L/L99a.

*{5

nr:t.*j

Urkut Község önkorrnányzati KépviselőtestüIete
az iinkormányzat tuLa3donábarr lévő 5}7AÍfhrsz-u
1o36 m2 nagyságu beépitetlen terü:létet értéke]<siti 9o.- Ft/n2 vételárért Uolszt Károly Urkut,
Rózsa u. 13. sz. alatti lakos részére.
Fe1eős: polgármester, 3eryző
Határidő: má3us 20.
b.

/gázvezeték épitéséheztula3donosi hozzá3árulás
E1őadó:

Pfaff Zsolt

polgármester

Polgármester zA gázkóztnü tervezéséveImegbizott tervezőnek szüksége
varr az engedélyeztetési el;áráshoz az őrlkormányzat tula;donában lévő
utcákra vonatkozó gázvezték kiépitéséheza tula3 dono sí hozzá járuIásra.
Kérdés hozzászőLás:

Klein Zoltáné:A hozzájárulás megadását ;avasol3a, hogr minéI előbb
elk;aBdhessenek a rnunkáIatok isA KépviselőtestüIet eg5rhangulag
az alábbí határozatot hozta:

- 6 szavazattal,- ellenszavazat nélküI

22/L998.

/tv.ffi./ öl*t. sz. natározat

Urkut Község önkornányzatának Képvise1őtestüIete a község belterüIetén az önkormányzat
tula3donában lévő aIább felsorolt utcákra vonatkozóan a gázvezeték kiéptiséÉeztula;donosi
hozzájárulását ad3a:
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Csokonaí u.

427, 429, 437/L hrsz.
l,Iá3us3_1 tér
397, 4oo, 4o4, 4o5, 4o7,4o9.,
4L3, 4L7 hrsz.
4o9 hrsz.
Jókai u.
Petőfi u.
457 ltrsz, 459' 489 hrsz.
Rózsa u.
394, 422, 424 hrsz.
Hősök u.
36,8, 5L7/44 hrsz.
Fenyves u.
137 hrsz.
Pipacs u.
249/59 hrsz.
Gubíczahegr u. 94' 95, 152 hrsz.
Erdész u"
99. hrsz.
Orgona u.
L36/L, 136/3 hrsz.
li[ester u.
256/I, 256/3, 257 hrsz.
Ady E. u.
249/7, 249/2L, 249/36, 5L7/3 hrsz.
Tüzér u.
175 hrsz.
Kossuth u.
184, 3OO hrsz.
Erdő u.
2o7, 286, 387 hrsz.
Honvéd u.
233 hrszTernető u.
287, 5L7/3 hrsz.
Sport u.
373/I hrsz.
Kilencház u.
27, 34 hrsz
Árok u.
63, 83 hrsz.
A hozzájárulás nem Jogosit a közutak feIbontására,
ahhoz a 19/1994. /v.3L./ KHW r. 6. $. -ban előirt
nellékletekkel külön engedéIyt kell kérni az ön*

kormányzattóI.

Határidő: azonnal

Felelős: poIgármester

c./ Pfaff Zsolt poIgárnrester: A közoktatás racional.ízál'ásával összefi.iggően
a Képvise1őtestület 16/1996. /I]Í-IL./ ötxt. sz. határozatábarr döntött 1
óvódái csoport megszüntetésérőI, anít azzaJ' jáftr', hogr I fő óvónőnek
u3ra fe1 kelI nondani.
PáLyázat alapsán lehetőség van a IétszámIeépitésmiatt a felmentési
időre, i11. a végkielégitésre3ár bér és annak ;áruléka ery részének
visszaigénylésére.Az L fő ővőnő részére277.2oo.- Ft. + 3áruIékokat

kell fizetni.

Kérdés,hozzászóLás:

Nem

hangzott

A képviselőtestüIet eryhangulag
az aIábbi határozatot hozta:

el.

- 6 szavazattal,- ellenszvazat néIküil -

6

zallgg8. /rv.so./ ötxt. sz. tratározat
Urkut Község önkormányzati Képvise1őtesti.i1ete a
közoktatás raciona.lizálásához kapcsoIodóan
a./ a napköziotthonos óvódában 1 fő óvónő
közalkalmazotti 3ogviszonyát kell megszüntetní, figrelemmel a k3t 30. s. /L/ bek.
b.,/ pontáára.

b./

fentiek szerint felszabaduló szeméIyi
^
3uttatások előirányzatát az önkorrn ányzat továbbra
ís az alkamazásban maratlók keresetének növelésére
fordit;a.

Fe1elős: polgármester
Határídő: azorrrta]-.

d./ Szociális otthoni beutalás.
E1őadó: Jegyrző

/rrásos előterJesztést a képvÉ$előkeIőre megkapták./
Kérdés'hozzászőLás:

Nem

hangzott eI.

A Képviselőtestület eryhanguIag kül az alábbi határozatot hozta:

6 szavazattaI,- ellenszavazat nél_

24/I99a. /Iv.3o./ ötxt. sz. határozat
Urkut Község

zatának KépvíseIőtestiiIete
/sz.Urkut, 1949. szep$ember 12. an.
Bordács !(lna/ Urkut, Hősök u. 45. sz. alatti
lakost Időskoruak otthonába beutalta.
Az rdőskoruak otthonába történő beutaIás határozatIan időre szóI.
Felhiv;a nevezett fígyelmét,hogy
_ az eLLátás kezdetének legkorábbi időpontjárőI az
MotNTÁR DEZSő

önkormány

intézmény vezető;e értsití,
a
- férőhelyet, az értesítéskézhezvételétőLszá_
mitott 8 napon belül eI kell fogla1ni, e1lenkező esetben az el nem foglalt férőhelyre más

személyt utalnak be,
Időskoruak otthonába virye magával szenéIyi
az
igazolványát, szüIetési anyakönyvi kivonatát.

A fízetendő szeméIyi téritésdi3át az

Írntézményvezető3e á11apit3a meg, meIyet havonta, az elhelyező
intézmény szabályai szerint kelI megfizetni.

E határozat eIIen felIebbezésnek nÍncs helye.
A határozat fe1üIvizsgáLatát - ;ogszabáIysértésre
való hivatkozással - a határozat kézhezvételétőI
számitott 30 napon beliil &ehet kérni hz A3kai
Városi Biróságtól, mely keresetlevéI Urkut Község
önkormányzat Po1gármesteri Hivata1ánál nyu3tandó be.
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Indoko1ás

li[olnár Dezső UrkutHősö}g u. 45. sz. alatti Iakos
Időskoruak otthonába kérte beutalását, miveI egész_
ségi áIlapota miatt állandó gondozásna és felügyeletre szoruI, egredülálló' igr betegsége miatt
önrnagát

ellátni nem tud;a.
átal fizetendő téritési di; mértékét'

A kérelmező

az elhelyező Írntézet áI1apit;a

meg.

Urkut Község tínkormányzat Képviselőtestülete határoza
tát az 1993. évi III. tv. 67-68 és 93. S. /z/ ueu.
1I4. S. /2/ bek. a.l pont, valamint a 29/L993.
/tt.tz./ xorm. sz. r. 2. $. /z/ aet<. és a
16. $. alap3án hoztan meg.
Fe1elős: 3eg5rző
Határidő: má3us 25.

e./ Pfaff Zsolt

po1gármester:Az utoIsó napirendi pont tárgyaLásához
meghivta Takács Nándor iskolaígazgatőt, hogy ter3essze a Képvise1őtestület elé - rnint tula3donos eIé - arnémet ískoIa belső átalakitásáva1 kapcsolatos terveit.'

testületi ülésen - korábban - beszéIt ezzer- kapcsolatos t$veilől. l{iveI a községben nincs megfelelő Müvelődési ház, ezért
á Hauser ta;os Enlékalapitvány pénzüryi finanszírozásávaIaraz ug5rnevezett
német iskolában lévő két tanternet szeretné egr helyiséggéátaIakítani,
hog5r ott az iskoIai iinnepségeket meg lehetne tartani, de aIkalmas Ienne
községi ürrrrepségek tartására is. Számításai szerint az átalakitás nem
lenne í'nag5ron költséges, és a köItségeket az aIapitvány fedezné, a
Takács Nándor: I{ár

munkákat pedig a közhaszrru munkások elvégeanék.

ticsauer Nándorné,: Az eIképzelés3ó, mert a sportcsarnok ku1turáIis
az akusztiká3a miatt nem megfeleIő.
@sára,
A két tanterem egrbenyitásakor hány fő beso$adására Ienne alkalmasGerecs l[iháIy: Az átalakítás után csak müvelődési, kulturáIis célra Ienne
hasznáIható, vag5r oktaűási célokra is,
Brenn János: Igaz régen járt a német iskoIába, de neki kicsinek tünik.
Tud3a, hogy rélebben ott volt a tornaszoba, és a techníka terem.
IGlein Zoltánné:Több ággáIy is feImerült. Részéről az is, hog5r pár éve
lett fe1fal.azva, most u3ra Iebontásra kerül?Ha átalakitásra kerüI sor,
akkor a tantermek berendezése hol 1esz, hol tárol;ák?

két tanterem egybenyitásakor 2oo ember férne eI
a te"e'benJét funkció;a lenne a teremnek, ha kell müvelődési céIra,
ha kell tanteremmé a1akit3ák.Altanterni felszereléseket, gsztalokat
Iehet tároIní, hely varr. A szinpad mindig benn maradna a teremben.
Nem tud g5rakori átalakitásokról.
A terem 6,5 m széles, 9,5 hosszu, kb. 2oo_23o üIőhe1y fér eI benneTakács Nándor: A

I
Brenn Jáno3:VéIeménye szerint ha most nem is, de előbb-utóbb pénzt
keII fo"dit-d'i a teremre. Nem érti azt sem, hogy tava[y miért kel]ett
a sportcsarnokba:i_l a drága speciális burkoIó anyagot megvásároIni,a

padlóra. Felesleges volt azi-is-

Klein Zoltánné: Az épület régi, vaJon statikailag bir3a-e pI- a rokisokat, amikor edzenek próbálnak.

Takács Nándor: Az épüIet falai masszivak, 3ó áIlagban vannak'

Pfaff Zso1t: Ferrntartásai vannak neki is, főleg a befogadó képességét
í11et6en' véIemé3rye szerint sem fér e12oo ember a helyiségbenA Képviselőtestülei eryhangulag
az aIábbi határ'ozatot hozta:

6 szavazattal,- el|errszavazat nélküI

zs/lgga. /tv-30-/ of*<t- sz- határazat
Urkut Község önkonnányzatí KépvtséÍőtestülete i;tula;donosi hozzá3árulását ad;a
ahhozn hory a Hauser La3os A1ta1ános Iskolában Iévő ''német iskoIa'l 2 tantermét
á Hauser ta3os Enlékalapitvány pénzügyi
finanszirozásáva]- az ískola vezetése átalakitsa egy két funkciós teremmé'
Fele1ős: poIgármester'
az átaLakitásokért: iskoIa ig.
Határidő: 1998' aui'írsztüs 3L' az át_

alakitásra.

VegJres ügJrek:

Brenri:rJános: Felháboritónak
hed61 egyszerüen Ieöntík

tart3a, hog5r a Kilencház utcábóI a
a lakók a szemetet. Gondoskodini kellene

a szemétszálIitásból kimaradt utcáknál konténerekrőI.
A 3 fő közhasznu nunkás az utóbbi ídőben a traktoron csak mezőgazd_
dasági anyagot /tragyat/ száIlit;- Az önkormányzat megbizásából szá11it3ák?
ttag5róuu gondot keIlene fordl.ítanía Po1gármesteri Hivatal előtti és
mögötti rész takaritására, rendbetéteIére.
Felhiv_-la a fiprye1met, lhogr az i11egáIis hu}ladéklerakásoknál környezetszennyező- bulladékok ís ta:láIhatók.
örü1 arrrrak, hos' a Keller erődnéI a vil1anyvezetékek körüI a gallya&
nyesésel;,megtörtént' annak viszont nem, hogy a gallyak még mindig a
;árdán vannak. Ezeket a közhaszrru mubkásoknak már eI kellett volna
szálliüaniuk.
K1ein Zoltánné: A sportpáIya körüli kivágott fák törmeléke még mindig
ott 'an' azt rs el keIlene takaritani. A Pich1er Zoltán meIIetti terüIet a sok roncs teherautó miatt szörnyen néz ki. FeI kell szólítani
a terüIet rendbetételére.
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Zsolt Po1gármester: A konténerek ügrében az A3kai AVAR KFt_
ier e1jart, de sikertelefriiil, ryrert konténeriik nincs.Els cinet adtak'
ahol meg Iehet vásárolni, kb. 1oo e/Ft-ért.
A szemétl[eÉ&hások megsziintetése érdekébena lakosságnak is teru:ie
kellene, ettőI ftiggetl-enül a tá3ékoztatóban eI fog;a mondani a
Testület vélenényétís.
Fffib6f

Több tárg7 nem

tette.

volt, a

polgánneöüer

az ülést 19.30 órakor berekesz-

kmft.

Qo.
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