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Áz ji1éF be1ye: Községháza tanácskozó

'üeTeríl.

Jelen vgnnak: PfaÍf Zsolt polgárnester,
Blenn János,

Dr.Dóczy lr1arianna,
l'reund Antal,
Gerecs lt1iháIy
'
Gubicza Nándor,

K1ein ZoL'bánné,
Rieger Tibor,
Tenkné lipp ÉvaképvíseIők.
Távo! nraradt t

I'icsauey l{ándorné képviselő"

Tanécskozási iggga} rész! vett: Vértes l'líklós jegyz6

Pfaff 3so1t: Polgármesl'er köszöntÍ a képvÍselőket, valaniirrt
a község 2 érdelrIődő áIlampolgárát. Ii'iegállapÍtja, hogy az
üIés hatáyozatképes, míve1 a [iépvíse}őtestüIeti tagolcbó1
9 jelen van.
t*{egnyitja az iilést és ismertetí a na'pírendÍpontokat a meghívó alapján.

IfaPÍye$di pon'cok: L./ }'z L996. évi kö1'cségvetés tárgya1ása.
Előadó: PfaÍf Zsolt polgármester

2./ Yegyes

iigS;ek.

Á l{épvíselőtestlilet a napírerrdi pontokat határozathozatal
melLőzésérre1 :,;'*','i-i:::j..i sxavazássa1 ]őv;{hagyta.
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1./ t{apirendí pont.
A"z 1996. évíltöltségvetés tárgyalása.
Pfaff Zso13: Á kö1tségvetés megtárgyaIása több fordulóban történÍk.A mai napon a bevételeket tárgyalja a testiilet.
]IikészüLt az 1996. évíbevételek összeá1litása, amelyné1 rrrég

nindig

nem i;udtunk fi.gyelenrbe venrrÍ mínden várható

hatást.

?zek a kőzallralr.razotti és L<öztisz'tségviselőÍ illetrnéí]yelc
a]altuIá-oa, mível nen ismertek rrrég a központÍ bérpolitikaÍ
iniézkedések.Privatízáeiős bevételekre is szá.lnítbatunli, de
a pontos adatokat móg errő1 sem tudunk.
A normatív álIarní tánogatás kísmértélc]reneme}lredeti a lconcepcióhoz lcépest. Egi'éb központí tárnogatásicént a kö1tségvetés átvál1a1ja e GyEf teIjes összegét. Á helyÍ iparüzósÍ

adóbó1 száymaző bevéielre sem á}1 még rendelicezésünkre
pontos adat.
Lz előbbíek fig;lg1gmbevé'telével á}lt össze a kcíItségvetés
bevéte1i oldaIánatc összesitéseu nrely a koneepcióhaz képest
növekedést mu',;ai, de a iiÍángunk még Ígv is meg}raladja a
10 millió forii:tot. 3kkora hiánnyaI nem kezdbe-bjüic el az
évet, és az seln megoldás, ha tor/ábbi ínga'ulanértékesÍtést
tervezi.:Lnk a lroncepcióhoz [r.1pest, titelt he. rrem sikerLll, akkor

a lrelyzei változat}a.n

marad.

IileÍn ioltánné l :l Posta helységétnegveszík-e ?
Pfafl Zsolt-; Á Soproni Pos_baLgazgaiósó.g mLllt hé-beil je]-ezte,
hogy ídénsera tud jáic r'regvásárolnÍ a helysége
Ézels szerÍnt e l(é.ovise1ői;estüle'br:elc e1 ke11 határaznia
lrogyan tárgya1ja az ini;ézmények kö1tségveiését,té'belesen
vagy sarokszáaot megadva, esetIeg csoport-, ösztáIyössze_
vonást, Iétszámle6pité'et hatáyoz eI.
o

B'ieger Tibor: itrélernénveszerÍnt a testület ne menjen bele
a részletekbe, saroliszánot, vagv százalékos nrértéke'chatá.Yozzon el, €i többít pedig aZ íntézrnényvez,eiőkdöntsék e]_.
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KIein Z.ol.táilné: Szérinte a Képvise1ői;estüle'b a nrüködtetés
mÍnirnumát határazza ijeg' és ha ezen felü1 marad mé8 pénz,
akkor arró1 klilön döntsön. Igazságtalan döntés Ieirne a
KépvÍselőtestület részérőL,ha százalékos mértékethatá_
rozna €I, híszen az ovoda péIdánu1 sokica1 szeréiiyebb t:öItség_

vetési koncepciői terjesztett

be.

a hiány teljes egészébenszerín_be nem
fedezhető, }0 /ros csökkentés r:regha-tá-yozását javasolja
iiiadási o1dalon, ezt dolgozzálc ki az iniézmén;lekés
:,
Po1gárne sierÍ iÍivata]-.

BreJ:n Já.nos: I{ivel

a.

.1.

:! IiépvÍselőtestL'.let az elhangzott javas1atokat nregvitatia és

8 igen szavazaital, taytőzkodás néIkül, 1 eIIenszavazattal

/xleín Zoltánné lcépviselő/ meghozl:a a következ6 határozatot:
5/1996. /IT.a5. / otrxt . SZ. ha iáyozat l
Ürkut I{özség Önkornány zatának iiépvíselőtestij.leie
felszó3.itja a polgármestert és a jegyzőt, ltogv
az íniézményvezető[ilcözremükijdéséveI költséghel;''gnkén1 10 f,rkal csökkenteit kíadásío1dalu kö1tségr'e_i;ési javaslatot dolgozzai:ak lri rr
kor:cepci óhoz képest.
A i{épvÍ:e1őiestület Íelkéri a polgárniesterÍ;,
hoqJi az elkészi'ceit javaslatolrat
véIemén;lez'cetéselcu'bú.n terjessZe
-DeSTU-te'-r, eIe.

a

szLikséges

a iiópvíse1ő-

Fele].ős: Píaf f ZsoIt i:olgárnresier
Vértes I'{iklós jegyzó
Iíatárídő: l:996. febcuá.T 23.
A.z elhagzott
nem bangzott

napirendí ponttaI kapcsolatban további hozzászólás
€1, ezétt a polgármester áttért a 2. napÍrer:di

por:t tárg.yalására.
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2./ IiapírendÍ pont.
Yegyes ügyek.

a.

/
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Gáznregállapodás.

Pfafí Fsolj; :

fáaékoz-icatja*-a liépvíseJ.őtesti'i]-ei;et, hogy az
1995/lo5. /XTT.7). / otcltt . SZ. ha tésozatnak megfelelően

megtörtént a gáz-megállapodásolr kikij}dése és a megálIapodások megkötése.
Két problénra merült

íe1 ezzel lcapcsolatban. A megáIlapodás
nem rögzít:. a kama'b móytékéta gázÍejlesztés iaeghíusulása
niatt törtéilő visszafízetésesetéren valarrínt lren batá;-ozo'ú'l,
nreg

végs6 ha'cáridőt a 7'énz ltezelésére.

A l(épviseIőtestÍilet a napirendi pon'r;ot negvítatta és 9 igei:
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat néIkül, egyllangulag
megbozta a lcövetkező hat,ározatatl
6/1996. /ÍÍ.05./ot<xt, SZ. haiározat:
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Képvi se 1 őte s i' iíleie u_basÍtja a po}gárnrestert, hogg e gázközmüíej}esztési hozzájá.rulások keze1ésére
kötött raegállapodás'c egészítseki a következőkke1;
1. ltz önkorr:ráTi:i,zat az ígéng].ők á]-ta1 befizetett Llozzáj;íru1ásoli!..:a1 legtovább 1993. deUr
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cenbet 31-ig rendelkezik.
2. A leicötés lcanata jeIer:leg 2315
Fel-e1őF; Ffaf f Zsolt poIgárrnesier
"ffatáridő: L996. február 29.

?i.

b./ Kíbívásnapja.
PÍaff Zsglj; tájélroziatja a Képvíse1őtestüleiet, }rogy Ídéi:
is negrendezésre kerlil a Kíhivás I'Tapja. Tava3_y Ís szé1r
erednrér:y-i; óriLinic e }, riegrnozdu1t a f=lut ap-Ta ja-nagy ja. Jevasolja a KépvÍselőtesiiile'crrei.l a részvételelha te-a-ozásái.
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5Á KépvÍselő_bestü1et a javaslatta1 egyetérive, 9 igei: szavazattal , tattózl.lodás és eIlenszavazat nélkiil, egylrairgulag meghozta a következő határ azatotz

/L996. /IT'.o5. / olclit . SZ. határo za1;;
Urliut l.'özség Önkornrány za'cőnak Képvise1őtestlilete irer:evezí a községet a l{ihivás l{apja
7

rer:d

ezvényébe.

Á KépvÍselőtes'uü_let negbtzza a polgárraestert
a je1entlrezési lap elk[i}déséve1.
Á liépviselőtes'tLi1et ntegblr-za a jegyző'c, hog]i
a 3.0o0.-F-b-os nevez<5si- dijat utalja át.
Fe]'sl]-ős:

PfafÍ Zsolt

po1gárnrester
''lertes l.jllíIos JeEyzo
-.,

_

a

liatáríd őÍ 1996. -Feb::uár

29 .

e./ Tlóbor ebeb.
'lajcács..llándor: É..lekóta lendsueÍegen esténliéntfutr:Í szoliot'b a
lrözségben, de soha aírrl'li lcut:ya rert volt az utcáicon rnínt tlog'i;at:ában.
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liépviselő-tes'cii1e_b
,
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a felve'ués'b rnegtárg;laI'ba és 9 igen sza^

t

,

vazattal , iar'bőzkodás és ellensza',jazat néJ_kül, egÍhanguIag

megh oz"Űa

a

iiöve_bltező batár ozato'c'.

3,lL996. /IT"o5.

/

ötrtlt

. SZ. betár azat:

U3liut !íözség örrLiornrányzat:í.:rak l{épvise1őtestülete utasitja a polgá.rmestert, hogv teg-ven intézkedésta kóbor ebek befogá_sára.
}'e}elősi Pfaíí Zsc1t polgármester
i]atárid ő: 1996. február 29.
d.

'/

Bus zlr.'özl.eLredós .

tenkné J,ipp Fy.a: irz u'bóbbi lre'i;ellben a7' ajka.i i/'o],Áii álial
lcözlelcedte_bet_i; busz j árato}c soIozai;osan késneL:, f ÍiggetIenü1
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az utvíszonvok álIapotától.i.tz az ajkaÍ munkaváIlalókat ke].lemetleniil érintí , mivel munkahelviikön ezt nem veszilc fígyelem_

be.
Kéría polgárlrester Íntézkedésétl
Pfaff .Zsol;bj Tá"iékoziatásul közlÍ, hogy .1z iígyben a PolgármesterÍ líivatalba több bejeJ.entés ís érkezett, ezért levélben tcérte az ajlrar YOIÁI'T ve zerő jé't, hogy a késés*kolcait
vízsgáIja meg és 'i;egyen Íntézkedést.
:

:l Képviselő-i;estiilet a tájélroz'uat-{si határozabhozata1 ileIlőzéséve]_,egyirangu szayazássa1 elfogad_i;a.

Á'z elha::.gzott napírendípontoklcal kapcsolatban továbbÍ
képvÍselői észlevételohozzászólás ttera volt, Így a polgár_
mester az ü_1ést 20.00 óralcor berekeszteite.
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