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JEGYzöKöNYV
KészüIt:: Urkut Község önkormányzati Képviselőtetületének 1997. április
I4.-én /hétfőn/ du. 17.oo órai kezdettel negtartott rendes
ül-ésén.

Az üIés helye: Kőzségháza - tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt poIgármester'
Brerrn János,
Dr. Dóczy Maríann'
Freund Antal,
Gubicza Nándor,

Klein Zoltánné'
ticsauer Nándorné'
Rieger Tíbor'

Tenkné tipp Éva képviseIők

Tanácskozásí Jogga1 részt vesz: Rostási Mária 3eryző
3. napiendi pontnáI Cse;teí Imre M-TECHN.
Mérnökí Iroda
Távo1maradását beJelentette: Gerecs Mihály képviseIő

Pfaff Zsolt polgármester: Köszöntötte a testüIeti ü1ésen meg3eIenteket.
IrtegáIlapította, ltogr az ülés határozatképes, mert a testület 10 tagJából
fő 3elen van.
Ezt követően megnyitotta az üIést, ismertette a napirendi pontokat'
meIyeket a Testület egrhangulag elfogadott.
NAPIREND:

L./ Községi

1996. évi költségvetésének végrerendelettervezet.

önkormányzat

ha;tásáról -

Előadó; Polgármester

2./ A szociális rászoruItságtól függő pénzbeni elIátásokról
és a közgyógrellátásról - rendelettervezet.
EIőadó; Jegrző

3./

^

községí vizmvüek üzeneltetése.

Előadó; Po1gármester

4./ L997. évívíz_ és csaatornadi3 megállapitása - rendelettervezet-

5./

EIőadó; Po1gárrnester
Veg51es üryek.
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L

NAPIREND

rÁncylr'Ásl ur'őrr,

a.,/ Jelentés a le3árt határide;ü

testületi határozatok végreha3tásáról.

E1őadó; Polgármester

Polgármester: A 1e3árt határide;ü

testüIeti határozatok végreha3tásáról

az alábbi szóbeli előter;esztést teszi;

Lo/L997. /IT.24./ ol<Kt. sz. hiatározatz A Karsztviz kft_től az 1996. szeptember so.-i áI1apotnak megfelelő főkönyvi kivonatot az önkormányzat megkérte,
az a mai napig nem érkeztt meg, a könywizsgáIó ="gÍn$lyérevonatkozóan
a Kft közg5rülése ugy döntött,hogy a kft kér fel egy fiiggetlen könywizsgálót az egész gazdálkodás vizsgálatára.

LL és L2/L997. /II.24./ ol<Kt. sz. hatátozatok: Az Alapit okiratok az

í

stnyert.

L3/I997. /tt.za./ ömt. sz. határozat: Pa1ásti József és ne3e Urkut,
Ian adás-vételi szerződés megkötést nyert, tula3don3ogi be3egyb cé13áÚ1 a Városi Földhivatal cimére
az Polgármesteri Hivatal megküIdte.

'owt.
. A fiatal házasok részérea I'2oe/Ft.
t
La/rcgz. /lt.za./
"".
önkormányzati támogatás kifizetést
nyert.
L6/L997. /I.I.24./ öt<Kt. sz. határozatz A kábeltv. 1997. márcíus 1. nap:ától
vaIó eme1ésérőI a lakosság irásban Iett értesitve.
L7/Lgg7. /tt.Z+./ olrJ/it. sz. natározat:A tornacsarnok
a Polgármesteri Hivatal értesitette.

a,.::gondnokot

bérleti di3

emeIéséről

L8/L997. /IT.24./ ol<Kt. sz. határazat| A rendszeres szociáIis segéIyről
szó1ó határoztot az érintett megkapta.

t
A polgármester és az alpoIgármester aIapiIletményének, í11. tiszteletdi3ának emelése a döntés szerínt
megtörtént.
ZI/Igs7. /I.tt.zz./ ol'rKt. sz. natárazatz A rendkivülí testtileti ijIés a
döntésnek megfelelően meg 1ett tartva.
22/1997. /I.II.27./ ol'rKt. sz. határozat? A Posta heIyiségbérIeti di3áró1
az értesitésta Hívatal megküIdte.
Z3/Lgg'l. /IJJ.zl./ ol,<xt.sz. natározatz A CEBA*HI'NGARY Kft részér'ea
3o.ooo-Ft-os támogatásról az értesitéstmegküldtiik.
24/L997. /IIT.27./ ot<Kt. sz. határozat:A Magrar Kábelteleviziós Szövetségnek a tagdi;at az önkormányzat leutalta.

3

26./1997. /Iv.L./
tetési szerződés

ol<Kt. sz. natározat: A Karsztviz Kft-ve1 kötött
felmondása megtör:üént.

Kérdés'hozzászől.ás:

Nem

hangzott

Üzemel-

el.

A Képviselőtesttilet a Je1entést egyhangulag
vazat néIkü1 elfogadta.

- 9 szavazattaI, _ ellensza-

NAPIREND rÁncvAr,Áse:

1. napirend: A Községi

örrkormányzat 1996. évi költségvetésének végreha;tásáról. - rendelettervezet.

E1őadó; Polgármester

/Irásos e1őterJesztést a képvíselők előre megkapták./
Kérdés.hozzászóLász
nreger riuo":VáItozatlanu1 hibának tart;a, hog5r a szennyvizcsatorna
épitéséremegkapott céltánogatás í összeget vissza kellett mondani.
Brenn János: Az 1996.
effogadását ;avaslom.

évi költségvetés végreha;tásáróI szóIó

A Képvíse1őtestüIeg eryhanguLae /g szavazattal.,
az alábbi rendeletet hozta:

beszámoló

- elIenszavazat nélküI/

4/L997. /tv.l.a./ ökKt. sz. rendelet
Urkut Község önkormányzata 1996. évi költségvetésénekvégreha;tásáról.

/A rendelet szó szerinti szövege a
mellékIetétképez].../

3egyzőkön5rv

2. napirend: A szocíáIis rászoruItságtól függő pénzbeni e1látásokróI
és a közgyőgrell'átásról

_ rendelettervezet.

E1őadó; Jegyrző

/Irásos előter;esztést a képviselők előre megkapták./
Kérdés.hozzászőLász

Klein Zoltánné: A he1yi rendelet tervezetében szerepel'a takásfennta"tásr tá'ogatás, és ha 3ó1 értelmezte, aki ;ogosult erre, ugy
az összeget meg ke1I adní, holott a köItségvetésben erre tervezve nincs.
A temetési segéIynéInem tart3a helyesnek azt, hogy a temettetőnek
nég a temetési száml.át is Ie kell adnia az önkormányzatlrak.
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Rostási Mária : A köItségvetés módositása foIyamatban van, a lakásfenntartási tá'"oe"tás"óI míndenképprendelkeznie kell a heIyi rendeletben.
A temetési számláróI szó1ó rendeIkezést helyénvaIónak Iát3a'mert
a temettető igy tud3a bizonyítarri, hogy valóban ő viseIte a temetkezés
köItségeit.

Dr. Dóczy Mariann: A 6000._ Ft-os tenetési segélyt a temetkezés köItségeíhez viszonyitva kevésnek tart;a, de tud3a hogr az önkormányzat költség*
vetése 3e1en1eg nem teszi lehetővé egy magasabb összeg
sát.
A KépviselőtestüIet egyhangulag
az aIábbi rendeletet hozta:

megállapítá-

- 9 szavazattaI,- elIenszavazat néIkül-

5/1997. /IV.14./ ökKt.

sz. rendelet

A szociálís rászorultságtól fiiggő pénzbeni
e1látásokróI és a közgyrőgrellátásról.
/A rendelet szó szerinti szövege a 3egyzőkönyv me11ékletétképezi. /

3. napirend: A községi vizmüvek üzemeltetése.

Pfaff Zsolt polgármesterg Szóbe1i előter;esztésében beszámolt a TestüIetnek
arról, hogy a Bakonykarszt Rt-néI és a DRV Rt-nél - a tes-tület megbizatásának eleget téve - eI lett 3árva, és igy mind a2Rt vá11a13a azt, hogy
a r,,5 fő munkaerőt átveszí, az Üzemeltetési szerződés határozatlan időre
lesz kötve, a Bakonykarszt Rt az áraiból 2_3 Ft/n3-t enged, a DRV tart3a
a korábbarr megadott ára.it.

Ezt követően tá3ékoztat;a a TestüIetet arróI is, hogy a Karsztviz Kft-nek
az Üzemeltetési szerződés feImondásáról szóIó döntés tértivevénnyel
kézbesitéstnyert, vaIamínt a soron következő rendkivüli közgyüIés 1997.
ápriIis 18._án pénteken du. 15.oo órai kezdetteI lesz.
Kéri e napirendí pontnál 3e1en lévő Cse;tei Inrét, tá3ékoztassa a képviselőket a Bándi önkormányzat, éB'az urkuti önkormányzat érdekében
fenti témával kapcsoIatban mit sikerült intéznie.
Kérdés,hozzászólás:

CSeJtei Imre: Bánd község önkormányzat a vizmü_vagyonát''visszavette'|
á;..Karsztviz kft-tőI és átadta az u3 üzemeltetőndk, varyís a Ba+-konykarszt
Rt-nek. Az erre illetékes hatóságoknak ez be is lett ;eIentve.

viz;ogi engedélyeket sem Bándsen Urkut vonatkozásában
a kft nem tudta beszerzeniq mai napig sem.

Elmond;a, hogy;::

Bánd i'}iözség önormányzata, kezdeményezte
- Buryik Andreának - a visszahivását.

a Karsztviz Kft üryvezető3ének

Klein Zoltánné: Az elmu|t testületi ülésen Cse3teí ur azt mondta' hory
a Karsztviz Kft-től kérte a pénzüryí dokumentumokat. Ezeket megkapta?
CSeJtei Imre: A mai napíg sem bocsá;totta rendelkezésre a dokumentumokat
a kft, igy 3'ogszabály alap;án a Cégbirósághoz fordult az önkormányzat.
A Bakonykarszt és a DRV a3ánIatait ismerve ő ;obbnak tart;a üzemeltetési
szempontból a DRV_t.

5

Rieger Tíbor:A DRV Rt-ről próbá1t érdeklődni, és meg-tudta, hogy az Rt
telepüIésen belülí vizvezetékek 'üzemeltetéséveI eddig nem ígazán fog1alkozott, csak a telepÜIések közötti
ináL6zatokka1.
Ettől Íiiggetlenül az árai alapJán a DRV-I tart3a megfeleIőbb üzemeItetőnek.

ís a DRV a IegmegfeIelőbb, vele kell üzemeltetniFelhiv;a arra is a fígyelmet, hog5r a bánya esetleges megsziintetése után
megfeleIő vizbázisróI kell gondoskodní.
Brenn János: VéIeménye szerint

A Képvise1őtestüIet eryhanguag
az alábbi határozatot hozta:

- 9 szavazattd,- eIlenszavazat nélkül _

2a/L997. /tv.14./

ötxt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzata 1997. má3us 1. naplá*
tól a községi vízrnüvek üzemeltetésévela Dunántuli RegináIis Viznü Rt-t - Siófok _ bi.zza
meg határozatlan időtartamra.
Az I]zemeLtetési szerződés aláirásával a polgármestert hatalmazza feI.

Felelős: Polgármester
Határidő; L997. ápriIís

25.

Pfaf,f Zsolt polgármester: Kéri a KépviselőtestüIetet, hog5r az áprilís
18.-i kft közgyülésre határozza meg a TestüIet az urkuti önkormányzat
álIásfoglalását.

CseJtei Imre: Véleményeszerint a Bándi önkormányzattal egrséges
áIlásfogla1ást kellene kiaIakÍtaní. Ennek érdekében;avasol3a a kft
üryvezető visszahivását, munkavíszonyának megszi.intetését.
A 3avasIatta1 a Képviselőtestület egyhangulag egyetért.

4. napirend: Az 1997. évíviz- és csatornadi3ak megáIlapitása - ren_
delettervezet.

Előadó: Polgármester

/Az írásos előter;esztést a képviseIők előre megkapták./

Pfaff Zso1t polgármester9 A Vizdi3akra vonatkozó előter;esztéseket a
képviselők megkapták. Mivel a DRV RT fog a községben üzemeltetni igy
sok váIasztási 1ehÉ,tőóf;gr':nem voIt, az ő ára3ánlatukat keIl eIfogadni.
A Képviselőtestii1et egyhangulag _
az aIábbi rendeletet hozta:

9 szavazattal,* elIenszavazat llnéIkül -

6/1997. /rV.14./ ökKt.
1997.

sz. nendelet

évi víz- és csatornadi;ak Urkut

községben.

/A rendelet szó szerinti szövege 'a ;eg5rzőkönyv meIlékIetétlJpezi./

6

5. napirend: Vegyes

üg5rek-

a./ Pfaff Zsolt polgármester: Tá;ékoztat;a a Képvise1őtestüIetet, hogy
urt<ut t<ozséguen rs97. lná3us 2-_áÍ| Nemzetiségi nap Iesz, melyre a Szervező
Bízottság német és osztrák vendégeket is meghivott. A vendégek naryobb

részt a kulturmüsor szeplői. A rendezésseI, vendégfogadással kapcsolatos
költségekre ttozzávetőlegesen 8o.ooo.- Ft_ra lenne szükség, mely a gazdáL_
kodási tartaIék terhére megállapitható.
Kérdés bozzászóIás;

Rieger Tibor: Javasol3a a kért összeg e1küIönitését a nemzetiségi napra.

Dr. Dóczy Mariann: ő is egyetért az összeg elküIönitésével.
A KépvisélőtestüIet eg5,'hangulag
az alábbi határozatot hozta:

- 9 szavazattal,- eIIenszavazat nélküI -

zg/Lgg7. /IV.LA./ 'rJjkKt.,

sz. hlatározat

A Képvise1őtestüIet 8o.ooo.- Ft*ot az L997.
má3us 2._án megtartandó NemzetíségíNapra elküIönit a gazdasági tartaIék terhére.
Eele1ős: Polgármester
Határidő: azonnal.

b./ Pfaff Zso1t poIgármester:A közoktatás racionaLi:zásáva1 összeftiggően
a xe
/[I.LL./ ot<xt. sz. határozatábart döntött
ami azza.L 3ár, hogy 1 fő óvónőnek
megszüntetéséről,
I óvódai csoport
fel kelli

l moildaní.

PáLyázat alapJán lehetőség van a 1étszámleépitésmiatt a feImentési időre,
í11. a végkielégitésre3áró bér, és annak $árulékai ery részénekvisszaigényIésére.Az t fő óvónő részére- 3áruIékokkal eryütt - 320.315.- Ft.*ot

keII fizetni.

Kérdés hozzászőLás: Nem hangzott eI.

A Képvíse1őtestület egyhanguIag
az aIábbi határozatot hozta:
3o/Lgg7.

- 9 szavazattal,- ellensz'vazat nélküI _
/Iv-L4./ okKt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestülete a
közoktatás racíona1izáIásához kapcso}odóan
a./ a napközi otthonos óvódában 1 fő óvónő
köza1kalmazottí ;ogviszonyát kell megszüntetni,figyelemmel a K3t 30. S. /L/ bek. r
b./ pontJára.
b./ fentiek szerint felszabaduló szeméIyí3utta^
tások előirányzatát az önkormányzat továbbra is
az aIkalmazásban naradók keresetének növelésére

s

Fe

Több tárg1

nem

3W*,P<
pöI{ármester

fordit3a.

po1gármester
a,zonnal .

az ülést 19-30 órakor berekesztette.
't{o- l..o.r-' 'V.* Rostási Mária 3egyző

