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xözsÉcr öNKoRI,{ÁNYzar xÉpvrsnlőrnsrÜr,nru
U R K U T' Rákóczi u. 45. TeI.: 23o-oo3.
Szám: 16-16/1997.

JEGuzőxöttyv
xÉszÜtt: Urkut Község önkormányzati KépviselőtestüIetének 1997.
za._án /pénteken/ tz.oo órai kezdettel megtartott
üIésérőI-

november

"endbs',.l,-,

Az üIés helye: Kőzségháza - tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármester,
Brenn János,
Dr. Dóczy llariann,
K1ein Zoltánrlé,

Rieger Tíbor,
Freund Antal képviselők

Tanácskozási Joggalrészt vesz: Rostási ltíária jegrző,

2_3./ napirendi pontnál: Talcács Nándor isk. ig.

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte a testületi ülésen rneg;elenteket.
MegáIlapítotra., bogr az üIés határozatképes, mert a testület 10 tag3ából
6 fő 3e1en van.
Ezt követően megnyitotta az ülést és ismertette a testiileti ülés napirend3ét, meIyet a képviseIők eg5rhangulag eIfogadtak.
NAPIREND:

1./ Urkut

Község önkormányzat Képviselőtesttiletének rendeIet-tervezete a gyermekek védelmérőI és a grámügyi
igazgatás helyi szabáLyozásáróI.

Előadó: Jegrző

2./ A Községí önkormányzat I99v. III.

negredéves köItségvetésénekvéreha3tásáról tá3ékoztató.
E1őadó: Polgármester'|:

3./

Községí tinkormányzat 1998. évi költségvetési kon-

^
cepcíó3a.

E1őadó: Pfaff .Zso1t polgármester

4./

Vegsres ügrek.
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NAPIREND rÁncyar,Ása nr.őrr:

a./ JeLentés a le;árt határide3ü testüIeti határozatok végreha3tásáról.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester
Polgármester: A 1e3árt határide3ü

testiiIeti határozatok végreha3tásárőL

aIábbi szóbeli előter3esztést tette:

s /Lgg7. /x.Lg./
fe

öt<Kt.

az

sz. határozat Az oÉ,Árészérea kivonatot a per
vátal, a 6o/L997. /I'I.L]'./ ol<Kt. s'z. határozat

alaplán a per visszavonására akkor kerüIhet sor,ha a döntésbe fogIaltak
szerint az oÉÁ_val eg5rezség történik.

53/L997. /x.L3./ ol<Kt. sz. határozat Szaló Jenőné a bérleti diJ rnérsékIés
eIutasitására vonatkozó döntést megkapta.

u/L997. lx.L3./ öl<Kt. sz. határozat A Belfegor BT 1997. október havi
helyiségbérleti di3ának fele elengedésre kerüIt.
55/L997. /X.L3./ öl<kt. sz. határozat Roboz Sándorné részéreaz albérletbe
adásróI sz6J.ő döntés postázva lett.
56/]-:997.

lx.l..3./ ol<Kt. sz. határozat A Sportkör részérea támogatás ki-

fizetésre került.

-ól'\Kt.
57/L997. /X.L3./
sz. határozat A SzavazatszámtáIó Bizottság póttag3ainak megválasztásáról szőL6 értesitéspostázást nyert.

59/L99?. /x.28./ ol<Kt. sz. határozat A Vakond Szo1g. kft-veI szemben
rennáttó per foIytatódott és november végénvoIt az utolsó tárgralás,
ahoI az önkormányzat keresete e1utasitást nyert. Az itéIethirdetés ugyan
akkor megtörtént, de az errőL sz6lő végzésmég nem érke*t meg.

KÉrdés,hozzászőLási

Nem

hangzott eI.

A KépviselőtestüIet a Jelentést eryhangulag eIfogadta.
NAPIREND rÁncyar,ÁsA:

1. napirend: Urkut Község
tervezete a

helyi

önkormányzat

Képviselőtestületének rendeletigazgatás

g5rermekek védelméről és a ryámügyi

szabáLyozásáróI.

Előadó: Jeglrző
/A Képviselőtestület a rendeIet-tervezetet előre irásban negkapta./
Kérdés-hozzászőLás:
K1ein Zo1tánné: SzánitásaÍ és a rendeIet-tervezet aIap3án nasron
le"z 3ogosult a rendszeres gyermekvédeImi támogatásra.
""k cy""'ek
Lesz
erre megfelelő fedezet.
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Rostásí lríária: Biztos, hogy gondot 3elent ma3d a fedezet biztositása,
de a töFé"y kategorikusarr ki;ebrti, hogy míkor, milyen feltételekkel
keII adni a támogatást. Ez aIap3án készüIt a helyi rendelet-tervezet

ís.

CéIszerünek tartaná, ha e hatáskörök grakorló3a polgárrnester lenne,
vagr ha marad a SzocíáIis Bizottság hatáskörébe, taryt az üléseket
sürübbé ke1l tenní.

Dr. Dóczy Mariann: Fe1tétlen többször keII a Bizottságnak üIésezníe.
A tervezetet elfogadásra 3vaso13a.
A Képvise1őtetüIet eryhangula$
az aIábbí rendeletet hozta:

- 6 szavazattal ,- elIenszavazat néIkül -

Io/1997. /xI.28./ ökKt. sz. rendeIet
Urkut Község örrkormányzat Képvise1őtestüIetének
rendeIete a gyer:mekek védelmérőI és a grámügyi
igazgatás helyi szabáLyozásáróI .
/A rendeIet szó szerinti szövege a 3eryzőkön5rv
mellék1etétképezi/

2. napirend: A Községi (trkormányzat L997. III.
nek végreha;tásáról tá;ékoztató.

negyedéves köItségvetésé-

Előadó: Polgármester

/Irásos előterJesztést a képviselők előre negkapták./
kérdés,hozzászóIás:

Klein Zo.ltárné: A tá3ékoztató a szeptember 3o.-i áIlapotot tükrözi.
KétségÉaTBrnektart3a az Igazgatási szakfeIadaton pI. a világitásnáI
tervezett 1oo.ooo.- Ft-os eLői'rányzathoz képest a tel3esités 326.000.Ft, és még vissza vannak a téIi hónapok. Ennek mi az oka?
Brenn János: Több szakfeIadatnál, intézményeknéIis ez a fő gond - véIeménye szerínt -,mert a világitásnáI, fütéstnélköziizemi dí3aknáI
míndenhol a tervezetthez képest tultel3esités van.

Rostási Mária: Az i,gazgatásnáI eg5rértelmü a tervezési hiba, ugyanís

a;íBre1átható, hory a 6 db hőtároIós káIyhának di3a már több mínü
1oo e/Ft, és akkor még hoI van a világitás és gépek müködtetése.
Erre nagyobb figleImet kell forditania a tervezésnéI.
A többi szakfeladaton is van uryan tullépése köItséghelyeken, de

azért nem agqasztő a heIyzet, mert más köItséghelyeken viszont megtakaritás varr, iry szakfeladton belüI egrensuIyt Iehetett tartarri.
Hozzáteszi, hogr az energia köItséghelyeken a tervezés abszolut pontosan nem lehetséges.
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Rieger Tibor: A III. negyedéves kiiItségvetés végreha;tásáról szóIó
tájékoztatót elfogadásra 3avasol3a, mert az a kezdeti pénzügyi
aggodalmakhoz képest elég 3ó1 alakult. Szeretné, ha a következő
évben is igy alakuIna a köItségvetés.
A Képviselőtestület egrhanguIag
az alábbi határozatot hozta:

- 6 szavazattd,- ellenszavazat néIküI 62/L997.

/xt.za. öxxt. sz. határozat

Urkut Község önkonnányzati KépviseslőtestüIete
az L997. III. negyedévi költségvetését
Io8.763 e/Ft. bevételi teI3esitéssel
1o1.625
7.138

e/Ft. kiadási telJesitéssel
e/Ft. számlapénzel

elfogad3a.

FEIeIős: poIgármester , 3egyző
Határídő: 1997. december 31.

3. napirend: A Községi (trkormányzat 1998. évi költségvetésí koncepció;a.
E1őadó: Polgármester

/Irásos előter3esztést a képvíseIők eIőre rnegkapták./
Kérdés'hozzászólás:
Rieger Tibor: Jó lett volna, ha egy egrensulybarr Iévő költségvtési koncepciót tárg5ralhatott volna a Testület. A 10 mi}Iió Ft-os hiányt a bevételek
növelésével kellene pótoI'ní, de az csak ingatlan értékesitésévelIenne
Iehetséges, ha lenne még az önkormányzat tuIa3donába ingatlan.
Brenn János: A korábbi években már az értékesithető ingatlarrokon
tuIadott az önkorrnányzat, Szerínte a kiadások csökkentésével Iehet
egrensuIÍyba hozni a költségvetést.

Dr. Dóczy lt{ariann: Szeretné ha vaIanilyen formába 1998. * ban meglehine
oldani az orvosi rendelő és a hozzá tartoző szolgálatí lakás tetőcseré;ét,
mieIőtt még nagrobb ba3 lenne belőle.
Takács Nándor: Aggodalmát fe;ezi ki' ha a kiadásokat csökkenteni keII,
i'té"'é"yekmegfele1ő; müködtetése nehezen megoldható.

"s' ""
Klein Zotánrté: Bizik abban, hogy a szoc. és a gyermek3óIéti normativával
ecyüET"la
áIlami köségvetés elfogadásakor a többi normativa is
""
valaniveI enelkedik.
Ha nem, ugy a korábbi éveknek rnegfelelően usr
kell tervezni, hogr egrensuIyban Iegyen a köItségvetés' vagris ha
a bevételek további emelésérenincs mód, ugy a kiadásokat kelI Io 9á--ka1
csökenteni.
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A KépvíselőtestüIet egyhangulag
az alábbi határozatot hozta:

- 6 szavazattal,- ellenszavazat

63/L997. /xI.28./ öt<xt.

néIküI

sz. határozat

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestülete
az önkormányzat 1998. évi költségvetési koncep_
ció3át elfogad3a azzal, hogy a polgármester, a
7egrző és az intézrnényvezetők töreked3enek a
részletes költségvetés-tervezet készitésekorarra'
hog5r a bevételek fedezzék a kiadáso-kat.
FEIeIős: polgárrnester, 3egyző
Határidő: 1997. december 31.

4. napirend: Veryes

a./

ügyek.

Ingat1an elídegenitésiránti kéreIem.

Pfaff Zsolt polgármester: Pad GézánéUrkut,
Iakos kérte. részérea Iakása meIlett
,

Má3us 1 tér L2. sz. alatti
már több min 15 éve az ő hasz_
náIatában Iévő ingatlan eIidgenitését.Kérelmében leirta, hory a terü1etet
sa3át3aként hasznáIta, és csak fér3e halálát követően derült ki számára,
hogr nem az ő tula.;donát képezi.

Kérdés hozzászőLász

Brenn János: Tud3a, nelyik területrőI van szó, 3avasol3a a kérelem tel3esité-sét,egY ;elképes összegért, mert az a1ándékozásnál magasabb az
illeték.

A Képviselőtestület eg5rhangulag
az alábbi határozatot hozta:

- 6 szavazattal,- elIenszvazat néIküI -

6.4/]997. /xT.28./ okKt.

sz. határozat

Urkut Község tinkormányzata a tula3donában Iévő,
urkuti ALB/L. hrsz-u 3l3 rn2 nagyságu kert eIrie: vezésü ingatlant összesen 1ooo.- Ft-ért
elidegeniti Pad Gézáné Urkut, ltíá;us 1 tér 12.
sz. alattí Iakos részére.

Felelős: polgármester, ;egyző

Határidő: 1997. december 2o.
b.

/

Helyíségbérlemény.

PfafíZsolt polgármester: Jován Józsefné Urkut, Honvéd u. 8. sz. alatti
lakos kéri, hogr az önkormányzat tuIa;donában lévő un. 'tnagyház't-ban
üresen áLLő 4x4 m-es termet, kondicionáIó terem kialakitása céI3ábó1,
részükre bérbe ad3a az önkormányzat.A kondicionáIó termet fiata1ok fog3ák használní.

Kérdés ItozzászóLás:
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ezelőtt már egy másik fíatalokból á11ó
csoport kért helyíséget,kondicionáIó terem kíalakitása céJ.lábőL, azok
téritésmentesen megkapták, ;avasol;a a Jován féIe csoportnak is térítésmentesen kiadni 1998. december 31.-ig.
Brenn János: Egy pár hónappaI

A Képvise1őtes 'tü1et eg5rhanguIag
az alábbi határozatot hozta:

- 6 szavazattal,- eIlerrszavazat néIküI -

6,5/L997.

/xl.za./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község tinkormányzata a Csokonai u.
1. sz. alatti épületben lévő 4x4 m nagyságu helyiséget téritésmentesen bérbe
ad3a Jován Józsefné Urkut, Honvéd u. B.
sz. alatti lakos részére,kondicionáló
terem cél3ára, 1998. december 31.-íg.

Fele1ős: Jegrző
Határidő: azonnaI

c./

támog:atás kérése.

Pfaff Zsolt polgármester: az Álta}ános Tsko1a kereteín belüI L4 éven
aluli grrnrekekből á11ó un. Góliát nevü Iabdarugó csapat tevékenykedik.
Gyakran ;árnak vidékre is, az utiköItséget viszont némely család: csak
nehezen , Vd€Y eryáItalán nem tud3a kigazdálkodni, nem beszéIve a nevezési
di;akróI. E céIra kérnének9.ooo.- Ft. eg5rszeri támogatást.
Kérdés hazzászőLás: Nem hangzott eI.

A Képvíse1őtestüIet eryhangulag
az aIábbi határozatot hozta:

- 6 szavazattaI,- elLenszvazat nélkül o6/L997-

/XI.28./ öl<Kt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzata 9.ooo.- Ft.
egyszeri támogatást áI1apit meg a GóIiát
nevü if3usági labdarugó csapatnak, a
gazdaságÍ- tartalék terhére.

Fe1elős: Jegyző
Határidő: azonnaI
Az intézményvezetők és a Polgármesteri Hivatal
a./prarr zsort porga.*e
á1;lézte a szeméIyi :uttatásolmáI a bérmaradványt, és megáI1apitást nyert,
hogy Iehetőség van a 3utalomkeret megemelésére. Ennek rnegfelelően Javasol;a, hogy az önkormányzat közaLkalmazottai és köztisztviselői,a polgármeste
havi alapil1etményének 70 /-át sutalomként megkaphassa.
Kérdés hozzászőLás;,

Brenn János: A 3avaslat aIap;án az a véLeménye,hogy a bér 'tervezésénéI
vastagabban fog a ceruza. Ettől fiiggetlenüI a 3avasIatot eIfogad;a.
A Képviselőtestület eg5rhanguIag
az aIábbí határozatot hozta:

- 6 szavazattal,- ellenszavazat nélkül -
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6?/L997. /Y'I.28. / - oI(Nt,- sz. határozat
Urkut Község önkormányzati KépvÍselőtestülete
a bérmegtakarítás terhére a köztisztviselők,
a közalkálmazottak és a polgánnester a1apilletményéhezvriszonyitottan 70 Í-;ka7 a 3utalomkeretet
megemélí.

Felelős: polgármeter, 1egtző
Határídő: azonnal
Több

tárry

nem

volt,

a' polgármester az- iiIést2o.oo órakor berekesztette.
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