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JEGYZOKQNYV
KészüIt; Urkut Község önkormányzati Képviselőtestületének 1997. 3qpáár
24._én /pénteken/ 1-z.oo őrai kezdettel megtartott rendes
ü1éséről

Az ÜIés helye; Községtráza _ tanácskozó terem.

Jelen vannak; Pfaff Zsolt polgármester
Brenn János,
'Gerecs
Mihály,

Kleín Zoltánné,

Licsauer' Nándorné,
,Rieger Tibor képviseIők.
Távolmaradásá!

beJelentette; Dr. Dóczy Mariarrn, Freunc Antl' Gubicza
Nándor, Tenlmé Lipp Évaképviselők.

lészt vesz; Rostási Mária 7egrző,
4./ napírendí pontlráI; Karsztvíz Kft ügyvezető3e; Bugyik Andrea,
'Vakond Szo1g. Kft; Bug1ik
|.ászIó,
Magáán Kft; Farkas József ügyvezető

Tanácskozási Joggal

Pfaff Zso1t polgármester köszöntötte a Testiileti üIésen meg3elenteket,
megálIapitotta, hogy az üIés határozatképes, mert a :-testÜlet 1o tag3ábó1 6 fő 3e1en van.
Ezt követően megnyította az tilést és ismertette a napirendi pontokat,
meIyeket a TestüIet eryhangul:ag/6 szavazattal,_ eIIenszavazat néIkül/
elfogadott.
NAPrREND;

1./ Urkut Község
vezete.

önkormányzata

1997.

évi költségv.etés ter-

Előadó; Pfaff Zso1t poIgárrnester
z.

/ tlrkut Község önkormányzati Képvise1őtestüIete
évi mr:nkaprogr€rmJa - tervezet.

1997.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

s./ urkut Község
rend;e.

önkormányzat Po1gármesteri

Előadó; Rostási Mária jegyző

Hivatl Ügr-

24./

',Karsztvi.z,| Kft mükdéséveIkapcsoIatos tá3ékoztató. és döntések.

Előadó; Polgármester és üryvezetők

5./

Yegyes ügrek.

a./ v1 Atlantisz TérségiFe31esztési Társulásról
Előadó; roliárrnester

b./

Bakonygáz

Kft

miiködésérőI.

Előadó; Polgár:mester

c./ Bakonykarszt Rt Veszprém és Urkut Község
kormányzata közötti köIcSönszerződés.

ön_

Előadó; Po1gármester
NAPrREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend3 Urkut Község
vezete.

önkormányzata

L997.

évi költségvetés ter-

Előadó; Pfaff Zsolt poIgármester

/Irásos előter3esztést a képvíselők|gf{1g megkapták, mely a 3egyzőképviseli./

könyv mellék*letét is
Kérdés }rozzászóLás;

Pf?lf-Zgo1t;po1gármester: A Községi önkormányzat L997. évi- költségvetési tervG--rorrasrri'anvcrs - 5 mÍltíó forinltaI több a kiadás, mint
a bevétel- Az intézmények- Áttatános Isko1a, Napköziotthonos óvóda
költségvetésí tervét, ahog1 eIkészitették, ugranury lett kiküldve
a képviselőknek. Mindenütt a kiadások nagrobb részéta bérek és
3áruIékaik teszík ki, főleg az iskolánáI és az 6vődáná1, mivel a
koncepcióhoz képest alaposan megniÍvekedett a február 1.-i béremelés
miatti személyi 3uttatások összege. A béremeIést tel3es egészébéni:
az önkormányzatnak kell kigazdálkodnía, álIami támogatás jelenleg

nincs:,.hozzá.

Brenn János; JavasolJa a költségvetési terv kíadási oIdalát,minden
intézménya polgármesterrel és a 3egyzővel eryütt nézzék:átuJra,
és ha ninden szakfeladat 5 ?&-kal csökkentve lesz, ugr talán egyensulyba hozható a kiadási és a bevételi oIdaI.

A bevéteIi oldal növelhető lenne a Iakbérek, heIyiségbérIetidiJak
25 %-.os emelésével.

3

A Képvíselőtestület egyhangulag
az alábbi határozatot hozta;

- 6 szavazattaI,- ellenszavazat nélkiil -

L/L997. /t.za./ öt<xt. sz. határozat
Urkut Község önkormányzatának Képvise1őtestülete
1997. március 1_tő1 a Iakás- és helyiségbérleti
di3akat - az inflácíós mértékénekfigrelembevételéve1 - 25 %-kaL megemeli.

Felelős;

Jegyző

Határidő;1997. február 28.
RÍeger Tíbor; Az 5 %_os csökkentésseI eg1etért, a Pénzügri Bízottság
is megtárgyal3a a lehetőségeket, a megfeIelőe képvise1őtestüIeti döntés
meghozatala cé13ábó1. Javaso1;a a poIgármester és az aIpolgármester
bérének,iIl. tiszteIetdi3ának megálIapitását - zárt ülésen belül' meIyről küIön 3eryzőkönyv készüIt.
A KépviselőtestüIet egyharrgulag _ 6 szavazatta1,- ellenszavazat nélküI - az aIábbi határozatot hozta:

2/L997. /t.za./ ötxt. sz. határozat

Urkut Közsé g önkormány zatának Képvi selőtestü 1 e te
utasit3a a polgármestert és a 3eryzőt, hogr az
inté zménJrvezet ők közremüködésével

all

köLtSég:i eté si

tervezet, kíadási,oldaIán belül 5 %-os csijkkentést
dolgozzartak

ki. .:

Felelős; Polgármester,

::.

3eg1ző

Határidő;1997. február 4.

2. napirend: Urkut Község önkormányzati KépviselőtestüIete 1997. évi
munkaprogramJa - tervezet.
E1őadó; Pfaff Zsolt poIgármester.
/A tervezetet a képviselők eIőre, irásban megkapták./
Kérdés,hozzászólás;

Pfaff Zsolt po].gármester: Az önkormányzat Szervezti és Miiködési SzabáIyzata is eIőir3a, hogy a Képvise1őtestüIetrrek rendeIkezrrie kell
Munkaprogrammal, meIy a fontos és a ;ogszabályok áltaI meghatározott
témák megvítatásáró1 ís dönt.
Gerecs Mihály; Szükségesnek tart;a a munkatervet, 3avasol;a még kiegésziteni egy napirendi ponttal, mégpedig a helyi sportkör beszá_

mo1ó3áva1.

4

A Képviselőtestület eryhanglag
az alábbi határozatot hozta;

- 6 szavazattal, - ellenszavazat

néIkü1

3/L997. /t.za./ dtxt. sz. határozat
Urkut Község önkormányzatí Képvisélőtestülete
1997. évi mwrkaprogram3át eIfogad3a.
Fe1elős; Polgármester
Határidő. L997. december 31.

3. napírend: Urkut Község
UgyrendSe.

önkormányzat

E1őadó; Rostási lríária

Po1gármesteri Hivatalának

legJrző

,/Irásos előter3esztést a képviseIők előre negkapták./
Kérdés.hozzászőLás:.

Riege! Tibor; Ide;e, hory ennyi idő után az urkuti örrkormányzat is
rendelkezik Üg5rrenddél.
Brenn János; Szakmaílag i'gazábőL nem
elkészült, és elfogadását 3avasol3a.

A Képviselőtestüleg eryhangulag
az a1ábbi határozatot hozta:

ért bozzá, de örü1, hory

végre

- 6 szavazattaI,- ellenszavazat nélkiil

4/L996. /I.24./ 'öl<Kt. sz. határclzat
Urkut Község önkormányzata a Pogármesteri
Hivatal Ügyrend;ét * meIy a Szervezeti és
Mtiködési Szabályzata mellékletétképezi _
elfogadSa.

Fele1ős; Jegrző
Határidő; fo13ramatos

4- napirend:''Kan'sztviz'| Kft
és döntés

müködésével kapcsolatos táJékoztató

EIőadó; Polgármester és ügrvezetők

Pfaff Zsolt polgármester: Köszönti a negJelent ügyvezetőket és
tá3ékoztat3a a TestüIetet, hogy a decemberi testületi ülésen el_
mondottakhoz képest a kft - a kiadott 1 oIdaIas elszámoláson kivüI
semmiféle részletes eIszámolást írásban nem adott le.

-

E

Az előzményekrőI röviden arrnyit mond, hogy az urkuti viz- és csatornarendszerét koncessziós e13áiás keretében szerette volna az
önkormányzat, územelteti' ez nem sikerÜlt, ezért 2 másik - Bánd és
Márkó - önkormányzatok többsgi tula;donával és a Vakond Szo1g. Kft_vel
együtt a víz_ 'iszenn}rviz müvek üzemeItetése_-, cé13ábó1 létrehozta
a Karsztviz Kft_t. A Iétrehozást megeLőzően a Vakond Szo1g. Kft nevében Bugrik Lászl.6 az önkormányzatrrak több szóbeli igéretet tett,
mely saJnos nem valósuIt meg. A nyár folyamán többször ís szeretett
volna az urkuti örrkormányzat Buryik urraI tárgyalni, ez nem 3ött
össze, közben a Karsztviz kft'müködésével kapcsolatosarr is gondok
merültek fel, melyet színténtnem sikerült tisztázní, ezért a
kft KözgrüIésének összehivását kezdeményezte. Ekkor derült ki, hogy
Urkut község vizrendszerének üzemeltetése ráfizetetéses - 3 mil[ió
Ft. értékben-, a Kft a vásárolt viz értékéta Mangán Kft felé
nem egyenliti ki, ezért a Mangán Kft az önkormányzatnak nem fizeti
az iparüzési adót, csak olyanmértékben,ameIyen mértékbenaz eladott
víz ára befoIyík. Ez ügyben Iett rneghiwa a három kft üg5rvezetője
is. Kéri nyilatkozzartak az elhangzottakkal kapcsolatban.
Bugyik Andrea '.tKarsztviz|l-. Kft:A KarSztvíz kft a bányától átvett viz
eIlenértékétkieryenlitette. A kft müködésével kapcsolatban probtémát
nem Iát, ezt a decemberi közryülésen megbzéIték.A híány 3e1entő1
mértékben befolyásol3a a kft gazdálkodását. A szolgáItatás minősége
jő, az állampolgárok, i11. a fog,rasztók részérőliIyen irányu1negativ vissza;eIzés nem volt.

sueyik Lász1ó vakónd Szolffi
A hiány azért keletkezett nag5robb részt,
mert az urkuti önkormányzat a BakonykarszttóI átvett müködtető
vag1ont még nem adta át a Karsztviz Kft-nek.
A hálózati veszteség nag5ron sok, 25-3o %7 mel.y, nem terhelheti a kft-t,
csőtörés viszont minímálisan fordult eIő, véleménye, hogy az eladott
viz mennyisége kétséges.
A 3 millió ft veszteséget a Vakond Szo1g Kft tagí kö1csönként:.adta,
ez az urkuti önkormányzatat terhrelí.
E'arkas József tla4ge4_I(!!._.A Karsztvíz Kft a bányától átvett viz eIlensítette, 3e1en1eg 1.460 e/Ft-os tartozása
varr. Elismeri, az önkormányzat feIé, : g az iparüzésí adó tartozásukat' meIy 1 millió Ft, de ezt az összeget azonnal átutal3a az
önkormányzat iradószánLájára, ha a Karsztviz kft kieg1enIíti a 3elzett

tartozását.

Számára nem értékelhető az, hogyr csak
eIlenértékétha31andó kiegyenIiteni a

a Iakosság felé eladott víz,.
Karsztviz kft. A vízmérőt
együtt eIlenőrizték, az hitelesitett. Ha a karsztvíz kft-nek kétségei vannak, ugy Javaso13a sa3át költségén a mérő u3bóI va1ó hite1esitéséteIvégeztetni.
Azért , mert a szoIgáltatás minősége 3ó, örüI, mert a MangánércKft
3ó vizminőséggel és foIyanatos.'ellátást biztosít.
Brenn János; A kimutatott 3 millíó ft-os veszteség mellett, ha számba
vesszük, hory a kft a bányátóI vásárolt vizet,, az L.4oo e/Ftot sem
eg1enlitette ki, Us a veszteség ígazábl- 4,4oo e Ft. Ezt a veszteséget, hiányt nem tud3a elfogadni.
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[rs-"_?gEéo.ÉiA Karsztviz könyvelését a
késziti?

Vakond Szo1g

Kft

egyedüI

nusrlE-Andlgei Külön könyveJ.ő rogrartoztatásáia nincs lehetőség, dokunentumok meg vannak, ezeket most adtaa át a könywizsgárónak, ezért
pontos adatokat csak február közepétől tud mondani.

Eieger Tibor; Ezt az eg1 oldalas táJékoztatő számitást nem tud3a elfogadni, ez heIyett részIetes, tételes elszámolsát kér.

$afÍzsol!: Ugr 1át3a megegrezésre most sor nem kerüIhet, ezért ;avaso1;a,
hog1 szeptember 3o.i- 1996. évben - állapotnak megfelelő főkönyvi
kivonatot bocsásson a KÉpviselőtestüIet rendelkezésérea Karsztrriz kft,
melynek részletes megtárgyalására február zo._át követő testületi ülésen
kerü1 sor. Ha a könywizsgáIő áItal elkészitett anyagot erre az j.dő_
pontra a kft bíztositarrítud3a, ugy azt kéri az önkormányzat.
Elmond3a, ha a Karsztvjz kft-vel az önkormányzatnak nem sikerúL az

ezzeL kapcsoIatos gazdálkodást megfeleIően rendezni, ugr válIalva a
Jogí' pénzüryi következményeket a kft-ből való kilépéstis mérIegre
teszi- Ennek megfelelően a vízdi; 1997. évi mértékére,az üzemeltetés
formá3ára más gazdálkodási egységektől ára3ánlatot kért.
A Képvise1őtestüIet a polgármester 3avasIatát egyhangulag
ellenszavazat néIkül - elfogadta.
5.

- 6seavazatta1-

napirend : Vegyes ügybk.

a./ uj At1antisz TérségiFe31esztési TársulásróI.
Előadó; Pfaff Zsolt polgármester

Pfaff Zsolt; Az lJj Atlantisz TérségiFeJlesztésíTársu1ás a Térségi

Fe3lesztési Szövetség, a Som1ókörnyéki Faluszövetség és a Nyugat-bakonyi
rdegenforgalmi Szövetség kezdeményezésére,összefogásár 3ött Iétre,
abból a célból, hogy a területfeJlesztési törvényben foglaItaknak
a községi önkormányzatok eleget teg3renek.A Társu1ás további cé13áró1,
terveírőI a képviselők a városlődi összevont megbeszélésen, részletes

tá3ékoztatót kaphattak.
A Társulásba való belépés,tággá válás feltétele 2o.- Ft./fő lakosságarányos befízetés.
Kérdés,h ?zászőLás;

Nem

hangzott el.

A Képvise1őtesttilet egyhanguIag
az alábbi határozatot hozta;

- 6 szavazattal,- eIlenszavazat nélkül -

5/Lg97. /t.za-l ötxt. sz. határozat
Urkut Község onkormányzati KépvíselőtestüIete az
Atlantisz TérségiFe;lesztési Társulásbe beIép,
az évítagdi3 összegét _ 2o._ Ft/fő - lakosságU3

arányosan

befizeti.

Felelős; Polgármester
Határidő; 1997. február 1o.

7

b./

Bakonygáz

Kft

müködésérőI.

Előadó; Pfaff Zso1t polgármester

Pfaff Zsolt; A Bakonygáz Kft soron következő közgyiilése 1997. Január
3o.-án lesz, ehhez szükséges, hogy a TEstület felhataLmazza a poIgármestert
a Társasági Szerződés, valamint a önkormányzat tagjaí közötti gazdasági

megállapodás aláirására.
EzzeL összefüggően tá;ékoztat3a'a TestüIetet, hogy a Bakongrgáz Kft
szervezésében megvalósitandó gázberuházásnál Urkut község a 3elenIegi
tervek szerint 1997. december 31.-ig gáz fővezeték megépitéséigeIJutna, viszont a lakosságnak a 45.ooo.- Ft-os közmüfe3Iesztési hozzá_
3áru1ását Bo.ooo.- Ft_ra ki kellene egészitenie, ami a ;elenlegi
pénzügyi helyzetrréI, a családokat is alaposan megviselné.

Kérdés.hozzászóLás:
Brenn János; Biztatónak látszik az u3abb lehetőség, de a
lesztési huza-vona után, elgondolkodtató, hogy higgren e
áIlampo1gár. A testületi feIhatalmazást a polgármesternek
adni. Az áI1ampolgárokat viszont az u3abb fe;leményekrőI

tá3ékoztatrri kell.

telefonfe3-

benrre az
meg kell
pontosan

Ríeger Tibor; Az áLlampoi!'gárok tá;ékoztatása cé13ábó1 falugyüIést is
össze lehetne hivni.
A Képviselőtestület eg1hangulag
az aIábbi határozatot hozta;

- 6 szavazattal,- el1enszavazat néIkül_

6/]'997. /T'.24./ o|<Kt.

sz. rlatáÍozat

Urkut Község cinkormányzatának Képvise1őtestijlete Pfaff Zsolt poIgármestert felhatalmazza arra' hogy aBakonygáz Kft soroh következő _ 1997. 3anuár 3o.-i - közryülésén
a Társasági Szerződést, i11. a Polgári Jogi
Társaság örrkormányzattag;ai közötü Gazdasági
!{egálIapodást a1áír3a.

:

Fe1elős; Pfaff Zso1t polgármester
Határidő; 1997. 3anár 3o.

c./ Bakonykarszt Rt
kölcsönszerződés.

Veszprém és Urkut község önkormányzata

közötti

EIőadó:Polgármester

Pfaff Zsolt polgármester:Mínt minden képviselő tud3a, 1996. 3anuár 1.-i
hatállyal Urkut község önkormányzata _ testületi döntés aIap3án - kilépett a Bakonykarszt Rt-től, iry vag}ronosztozkodás során az önkor:mányzatot
megillető vagyont is megkapta, mely után áfa-fizetési kötelezettsége van,
összesen 14.19o e/yt. Ezt az összeget sa;át költségvetésébőI fedezni
nem tud3a, ezért a Bakonykarszt RT, ha;landó 1997. március 31._ig, 24 /-os
knattaI kölcsönt adni az önkormányzatnak. Szóbeli ígéretvan rá, hogy
a 24 %_os kamattól, i1]-. annak eg5r részétőleltekínt az Rt, ha nem kell
a. lekötött betét;éhezhozzányuIní. Az áfa visszaigényelhető, amint az
önkormányzat számLájára kerül, UgY a köIcsön visszafízethető.

{.éFr$

...e

B

Kérdés'hozzászólás;
Brenn János; Ez keményen érinti az önkormányzatot, a 24 bos kamat-- ha
fizetní kel} - tetemes. Mivel az áfá_t be kelI fizetni, ugy níncs más
IehetőÉég,a Bakonykarszt Rt-tól eL keIl fogadni a köIcsönt' ilL. azt
igénybe kelI verrni.

A Képvíse1őtestület eg5rhangulag.az aIábbí határozatot hozta;

6 szavazattal, _ eIlenszavazat nélkül-

z/Lg7. /Í.2a./ öl<rt. sz. batározat
Urkut Község önkormányzata a Bakonykarszt Rt-tóI
14.19o.ooo.- Ft-kölcsönt vesz igénybe, 24 %-os
kamattal, és 1997. má'rcius 31.-ii;törlesztéssel.

Felelős;

Po1gármester

Határídő; 1997. ;arruár 31.
Több

tárry

nem vo1t,a;:polgármester

az ijIést 22.L5 órakor berekesztette.

kmft.
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Rostásí Mária jegrző

