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Községi önkormányzat Képviselőtestülete
B4og, Urkút, Rákóczi u. 45. Tel.: 3Szám: 18_19/1995.

JEGYZOKONYV
Képviselőtestületének 1995. november 3o-án
1* órakor megtartott rendkimüli ülésérőI.

5É::yl!, tlrkút Község

önkormányzata

Az üIés helye: Községháza

-

Tanácskozó terem.

Jelén vannak: Pfaff Zsolt polgármester'
Brenn János,
Dr. Dóczy Marianrna'

Freud ántal,
Gerecs Míhály'
Gubicza Nándor'

Klein

Zoltárrrré

'

Licsauer Nándorné,
Rieger Tibor,
Tenkné Lipp Évaképviselők.
Tanácskozási 3oggaI részt vett:

Vértes líiklós

3egyz<i

iskola
!ggr'ryg!!3E' 1. Napirendi pont: Takács Nándor Hauser ta3os Á1t.
ígazgatő
tipp Józsefné Nemzetiségi óvoda
vezető-helyettese

a képviselőket, a meghívottakat, valamint a kőz_
ség 6 érdek1ődő áIlampolgárát. Megállapit3a, hogy az ülés határozatképes, mivel a
Eépvise1őtestüIeti tagokbóI 10 3e1en van-

tle$_3:g1t: Polgármester köszönti

Megnyit3a az üIést és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó alap;án.

!epirs$l-E9n!9!: L./ Az 1996. évi költségvetési koncepció
E1őadó: Pfaff Zso1t poIgármester

megtárgyalása.

2./ Vegres üryek.
A Képvise1őtestület a napirendi pontokat határazathozataI rnellőzésével, egyhangú
szavazással eIfogadta.

-a1./ Napirendi pont: Az 1996. évi köItségvetési koncepció megtárgyalása
Tá3ékoztat3a a Képviselőket, hogy a' ÁIla*háitartási Törvény értelmé_
llell-lsglt:
'ben a Polgármesteri Hivata} által elkészitett 1996. évi koncepciót 1995. november
3o_ig ke}} tárg1ralnia a Képűiselőtestületnek. Az írásos előter3esztést és hozzá kape
csolódóarr az (jnkormányzat háromnepyed éves beszámoló3át a képviselők megkaptákVéleméóye szerínt a 3övő évi koncepció meghatározása, akárcsak a tavalyi évben,formai dolog. Az 1996. évben várható forráshiány összege a ;elen1egi adatok szerint
17,5 mil1ió forint. Az egyrérteImü, hogy ekkora hiárrrryal nem ti1rvezhet3ük a következő

évet. FormaÍ do}og a koncepció meghatározása azért is, mert oIyan lényeges várható
változásokról nem tudunk még semmit, mint az intézményfinanszírozásrend3e, vagy a
bérfe3 lesztésekhez kapcsolódó központi rendelkezések Az már most látható, hog1 az áI1ami támogatás összege számottevően
Javaso|3a, hogy a koncepciót ne téteIesen tárgyal;a a testület,
határozzful meg a köItségvetés elkészítéséhez

nem emelkedik-

harrem

irányelveket

Átaa3a a szót az i:ntézményvezetőknek, hogy röviden ismertessék az el'készitett köIte
ségvetéseket.

IeEíge-lg9grz Az Általános rskoIa költségvetésének elkészitésekor két elvet követt€k; Egyrészt a Nép;óléti Minisztérium áIlásfogla1ását, másrészt a $'aIu nehéz helyzetét
vették figyelembe. Az álIásfoglalásí- szerint 3avasolt költségrnegosztás az iskola e70 % _ 30 %. A köItségvetésüket a község helyzetét figyelernbe véve ?a b-22 b
"]teu.r,
os arányűra tervezték.

!:ep-{9z::Ilg, Az óvoda költségvetésének tervezésekor messzemenően figyeIembe vettük a 44/Tgg5. /vt.za./ öxxt. számit határozatát is, ameIy 15 %--os köItségcsökkentés
eléréséttüzte ki 1996_ra. Az óvodánáI ezt nem tud3ák tartarri, mert olyan kiadások
3elentkeztek, amelyeket nem lehet ebből a keretből megoldani. Logopédust keIl fogIalkoztatni 1996. ;anuár I-tőI, a régi óvodábarr ú3ra ke}l rakni a cserépkáIyhákat
és a meszelést is be kellett tervezni.
Brerrn Jánosg Takács Nándortól

kérdezi, hogy miért nem vette fig5reIembe a 15

%_os csök-

kentést.

Te!4s:-$ldor: Az önkormányzat arryagi helyzetének ismeretében eltért a 7o_3o /--os
aránytól, de a további csökkentés az iskoIa müködését veszéIyezteti. Ezen kiviiI azt
is eI szeretné mondani, hog1 a költségvetés tervezé$ekor nem vették figyelembe a Közoktatási törvény I1B. s. /3/ bekezdésében előirt álIáshelyIétesitéshez kapcsolódó követelményekét. 1995-ben életbe Iépett a Nemzeti Alaptarrterv. Ennek iskolai alkalmazása is sok költséget ;elent. RernéIi, hogy a Képvise1őtestület megtaláI;a a középutat'
aneIy még mindkét féI szárnára elfogadható.

-3A Képviselőtestület a napirendi pontot megvitatta és 1o igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat néIkül meghoztaa'a következő határozatat:
95/1995.

/xt.so./ ökKt.

számű határozat*::

Urkűt Község önkormányzatának KépviselőtestüIete az
Áttamnaztartásról szó1ó 1992. évi XXXVIII. Tv. alap;án az
1996. évi köItségvetés tárg1ában az aIábbi koncepciót határozza megz

1. A KépviselőtestüIet az önkormányzati köItségvetés 1996.
évi bevételi főösszegét 63.239.000,- ft-ban, azaz Hatvanhárommí 1 1 i ó_kétszázharm inck i Ienc

za

ezer forintban határ o z_

meg-

A megállapitott bevételeket forrásonként az L. szám(l
meIléklet tartalmazza, amely 3e1en 3kv. elváIaszthatatlan részétképezi.
2. A KépviselőtestüIet az önkormányzati költségvetés 1996.
évi kiadási főösszegét 8o.7o9.ooo,- [t-ban, azaz Nyolc_
varrmi IIió -hétszázkiIencezer forintban határozza meg.

A tervezett főösszegből a fe$lesztési céIúpénzeszköz
3. 679.000, - ft , azaz Hárommi1lió_hatszázbetvenki1enc_
ezer fdnint.,
A Képvise1őtestület az 1996. évi bérköItséget
28. L7 4. ooo' - Ft-ban, azaz Huszorrrryo1cmi1líó*százhetven-

négyezer forintbarr, L2.218.ooo,- lt, azaz Tizenkétmi11 i ó-kettő százti. zer:lrtyo lc ezer for int társadalomb i ztos itásí 3áru1ékka1 á11apit3a meg.
A megállapított kiadásokat a 2. számű melléklet tartalmazza, ameIy 3e1en ;kv. elváIaszthatatlarr részétképezi.

3. A Képviselőtestület a koncepciót L7.53o.ooo,- Ít, azaz
Ti zenhétni 11 i ó-öts z6ázharmi"rrcezer for int forrásh iánnyal
áIlapitla rneg, egyben felkéri a polgármestert és a 3egyzőt, vaIamint az intézményvezetőket, hogy az 1996. évi
köItségvetési rendelet előter3esztéséig, a végIeges*
számadatok alap3án a kiadások IeszoritásávaI és esetleges további bevdételek felkutatásávaI a forráshiány megszüntetésére töreked3enek a tervezés során, a müködtetés
biztonságának megőrzése nelIett.

-44. A KépviselőtestüIet felkéri a polgármestert és a
jegrzőt, hogy a törvényben előirtaknak megfelelően
a 3. pont figyelembevételével az 1996. évíköltség_
vetés tervezetét ter3essze a Képvise1őtestület eIé
rendeletaIkotás cé13ábó1.
Fele1ős: Pfaff Zsolt polgármester,
Vértes Mik1ós jeg,ző,
Intézményvezetők.

Határidő: Az álIami költségrretés elfogadásátől számitott
3O nap.

A napirendí ponttal kapcsolatban további hozzászlólás nem hangzott
gármoster áttért a következő anpirendi pont tárgyalására.

3:l lee{=g1-P91!:
a./

eI, ezért a

poI_

Vegyes ügyek

Nyugdi3as K1ub kérelme

Pfaff Zsolt: Ismerteti a

Nyugdi3as Klub kérelmét,ameIyben a Klub rendezvényének
támogatásához 5.ooo,- ft-ot kérnek.
Javasol;a a támogatás megadását.
Tenkné tipp Éva:Nem

ért egyet a támogatássaI.

heIyzetben van' még ennyi kíadást sem engedhet

Amikor az önkormányzat

ilyen

nehéá

meg.

A Képviselőtestület a 3avas1atot megvitatta és 9 igen szavazattaI, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal /?enkné Lipp ÉvaképviseIő/ mggllozta a következő haft,ározatot:

96./1995. lxl.n./

öt<xt. számű határozat:

Urkút Község önkormányzatának Képvise1őtestülete az |Irkűt Nyugdi;as K1ub támogatására 5.ooo,_ lt_ot, azaz otezer
forintot biztosit az áLtal'ános tartaIék terhére.
A KépviselőtestüIet felhata1mazza a ;egyzőt, hogy Horváth
Jánosné-nak, a Nyugdi3as Klub képviseIő;ének a fenti öszszeget fizesse ki.

Felelős: Vértes Miklós

jegyrző

Határidő: 1995. december 10.
b.

/ Ingatlanértékesítés

-5!Ielt_!:gl!, Ismerteti K1ein ZoLtán, Tuith Vendel és Fuith Anta1 űrkúti Iakosok kérelmét, ame|yben az Urkút be1terüIeti 373/L5. hrsz_ú föIdterüIet eladását kérik'
melyet oslztatlan közösként szeretnének megvásárolni. Mint ismeretes, ez voJ-t az a
föIdterület, amelynek eladásáróI eryszer már döntöttijnk, ám a testület visszavonta
határozatát a felmerüIt problémák rniatt. Most az igénylők megeg5reztek, közösen kiván3ák müvelni

a területet.

K1ein Zo1tárrrré: Be;e1enti szeméIyes érintettségétA KépviselőtestüIet szeméIyes érintettségtényéthatároza&hozatal mellőzéséveI tudomásul vette.

Pfaff Zsolt: It{ivel a földterüIet

beépitésre nem alkaImas' JavasolJa az elidegenitést.

A KépviselőtestüIet a 3avaslattál egyet értve 9 igen szavazattaL, 1 tartózkodássaI
/xlein ZoLtáruÉ képviselőt/, ellenszavazat néIküI meghozta a következő határozatotz
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Urkűt Község önkormányzatának Képviselőtestiilete elidegenití az Urkűt, beIterületi 373/J-5. hrsz-ű, beépitetIen
terüIet megnevezésü ingatIant.
Az íngatlan vevőinek Klein ZoJ-tán; Fuith Vendel és Fuith
Antal úrkútilakosokat 3e1ö1i ki.
Az ingatlarr vételára 18.ooo,- ft, azaz Tízennyo1cezer forint, mely összeget a vevők eryenlő arányban tartozunk
megfi.zetni.

terhelik az ingatIan eladásával kapcsolatban
felmerült eryébb költségek is.

A vevőket

a

a részletes
feItéteIeket tartal:nazí adásvételi szerződés elkészité*

A KépviselőtestüIet feIhatal:mazza

jegyrzőt

sére.

Fe1elős: Vértes Miklós 7egrző
Határidő: 1995. december 31.

c./ Az 1995. T. félévibeszánolóval kapcsolatos törvényességi észrevétel
Vértes Miklós: Tá:ékoztatgia a Képvise1őtestületet' hogy az 1995. I. féIévi költségvetés végreha;tásának elfogadásával kapcsolatbarr a Veszprém Megyei Kózigazgatásí Hí-

-6vatal részérőI törvédnyességi észrevételérkezett, me1y szerint a Kpviselőtestiiletnek nem rendeletí, hanem határozati formában kell 3óváhag5rnia a beszámoIót. Kéri e_
zért, hogy a testüIet döntsön a rendeIet megsemmisitésérőI, és határozati 3óváhagyásáról.
A KépviselőtestüIet 1o igeneszavazattal, tartózkodás és eIlenszavazat néIkül' egyharrgúlag megaIkotta a következő rendeletet:

ll.

/1995.

-1IL99_ÍE!:-::fu

ú-rendeletti

Az önkormányzat 1995. ÍgxréteviköItségvetésének végreha3tásáróI szóIó 6/1995. /v]JI.zl-/ ötxt- számű rendelet
megsemmisitéséről
1.

s.

KépuiselőtestüIete azonii
natí hatáIlya1 megsemmisiti 6/1995. y'VIII.2L-/ öl'<Ktszámű rendeIetét.
Urkút Község

önkormány z:atának

Is*lg: : Pfaff Zso1t

polgárrnester

Vértes Mik1ós jegyrző

Határidő: Azorrrra1i
A KépviselőtestüIet 10 igen szavazattal, tartózkodás és elIenszaltazat néIkül' egyhangűIag neshozta a következő batározatot:
98/1995.

/xt.n. ö*xt.

számű határozat:

1. Urkút Község önkormányzatának KépviselőtestüIete az
önkormányzat

1995.

ha;tásáróI szóló

I. féléviköltségvetésének végre_

beszámo&.ót

55.35o eft bevéteIIel'
54-4oa eft kiadássaI
3óváhagy3a-

Hivatal és a rész_
ben önáIló intéznények bevételeit forrásonként és cimerrként az L. és 2. sz. mellékIetben foglaltairnak megfelelően fogad3a el.

2. A képvíselőtestüIet a Polgármesteri

Képviselőtestület a Po1gármesteri Hivata1 és a részben
önálIóan gazdáIkodó intézményekkiadásait, ezen beIüI a
kiemelt kiadások és a feIadatonkénti kiadások részIete*
zésétaz L. és 2. sz. melIékletben foglaItalrrrak megfeIe_

3. A

-7lően fogad3a eI.

4. A KépviselőtestüIet a Po1gárrnesteri Hivatal fe3lesztési
kiadásainak tel3esitését15.71o eFt főösszegben' annak
célonkéntirészletezéséta 2. sz. mellétletben foglaltak szerint fogadga eI.
Fe].elős:

Pfaff Zsolt polgármester
Vértes l{iklós 3egrző

Határidő: Azonnali

Efaff Zsolt: polgármester tá3ékoztat3a a KépviselőtestüIetet,

hogy a vesres iigyek
keretében a továbbíakbarr olyarr ügyek kerüInnk megtárryalásra, amel-yeket az'otv. 12. s.
/a/ aexezdés a./ pontJa értelmében zárt ü1ésen keII tárg1alni.

$ffih

í.r*-

.J.^:"C-l

Vértes ltliklós
jegrző

