T'

tl
lt

I

I

\_ rÖzsÉctor.u<onrraÁwvzer rÉpvtsBrÓrBsrurgre
U R K U T'

nÁroczl

U. 45. TEL. 23o-oo3

szÁu. ts{nggg.

.rgcvzŐxÖNYv

rÉszut r.

Úrkut Község Ónkormanyzati Képviselőtestiiletének 1998. december
l5._én lkedderl du. 17.oo őraikezdettel megtartott rendes
iilésről

JELEN VANNAK: Pfaff Zsolt polgármester.
Imrj Zoltán,
Klein ZaLtálné
Ifi. Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Rieger Tibor
Sztics Péter
Tenk Attila,
Vassné Balrízs Györgyi képviselők

raNÁcsrozÁst roccer nÉszrwsz.

Rostási 14;érta jegyző
Toplakné Feith Rozália ővődavez
Cztráky Karolyné mb.
iskolaigazgató
Távolmaradását bejelentette: dr. DÓczy Mariann képviselő.

Az

jiüés helye:

Kozsé$láza - tanácskozi terem.

PfaffZsolt polgármester:. Megríllapitotta, hogy az tilés hatiározatképes, mert a
Képviselőtesttilet
Ezt kÓvetöen ismertette aziilés napirendjét, melyet a Képviselőtesttilet
eryhangulag elfogadott.

z
NAPIREND:
1./

Úrkut Község Önkormanyzatal999. Évit<otsegvetési koncepciója.
ElőadÓ

:

Pfaff Zsolt polgárÍnester

Z.llkozségi kábeltv

rendszer tizemeltetésére vonatkozÓ ajánlatok megtargya-

lása'
Előadó

:

Pfaff Zsolt polgármester

3./Vegyes iigyek.

a.i Jelentés a lejárt határidejü testtileti hatirozatok végrehajtásrírÓl.
ElöadÓ:

Pfaff Zsolt polgármester

PfaffZsolt polgármester alejárthataridejii testtileti hatÍrozatok végrehajtásÍről
az aléhbi szibeli előterjesáést tette:
46 -47 ll998 . lX.29

.

l Öl&t.

sz. batár ozat. Pol gárme ster, alpol gármester

ill-t'"é"yé'őlazÓnkormányzatpénzigyirészlegeintézJ<edett'

ÓkKt. sz. hatarozat: A Fortuna Rock,,n'' tr[ollKlub
résrérea4o.ooo._ FT_os támagatást a Hivatal kifizette, az iskola

5711998./1998. /XI.19.l

reprezentációs kerete 40.

ooo. - Ft-al megemelésre keriilt-

a tiltó
58il998. iK.19./ ÓkKt. sz. hatarozat: Az Altalarros Iskolaigazgatőja
dontésről szóló irásos tájékortaást megkapta'

59ll998. D{I.3o.l ot<Kt. sz. hatarozat: Takács Nandor iskolaiga7gatÓ
k"r^k^j^*otü jíg..rszonya megszÍintetésrekertilt közös megegyezés a|apjan,
t998. November 3o._i hatályal.
6011998.

/)ű.3o'l ÓkKt.

sz. hatarozat: Cziraky Karolyne köza]kalmazotÍ, az

atau**xtolaigazgatőifeladatainakellátásáramegbizásátmegkapta,a
pá\yázatieljarásúeféjezodéséig,tll.azi4igazgatikinevezéséig.

lXI.3o.l ol<Kt. sz.határozat: Az
ellásara a pilyiuat kiir,,ást nyert.
6111998.

éútalÍfÍlosiskola

igazgatőifeladatainak

a
J

6211998.

Dil.3o./ ÓkKt. sz. hatarozat:Tenk Attila fukúti 1akos részérea Csokonai

u. l. sz. alatti, Ónkormányzati trrlajdonban lévő éptilet volt kondiciona]ó termének
bérbeadásaról szÓlÓ hatarozatkivonatot megkapta.

Kérdés"hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestiilet eryharrgulag

a Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

l.

napirend.Urkút Kozség Ónkormanyz ata 1999 . Éü kottsegvetési koncepciÓja.
ElőadÓ

:

Pfaff Zsolt polgármester

/Irásos előte{esztést a képviselők előre megkaptak.l

Kérdés.hozzászólás:

FfaffZsolt polgánrrester: Tájékoztatja a Képüselőtesttiletet, hory

a

koncepcii

elkészitéséheznagyonkevés adat allt rendelkezésre, ezértfő irányvonalait,
elérendő célokat _ tetőfelujitás, utepités, stb. -határaztameg a koncepció.Igy is
10 millió ft-os hiany mutatkozik.

Mádlne Sas Anikó: A koncepciót viszonyiwa azl998. Évimodositott
b."ét"1.',''é1it. *iparrizési adÓhoz,nagyon kevésnek tartaaá 1999.
koncepciónal ugyanigy a kamatoknal'

Éü

Vassné Baliízs Gvorgví: A bérek 1999. Éviten*et tanulrnanyozta éúa koncepció
és a torvényjavaslatok tÍikrében, ezértmegrállapitható, hogy ffileg az iskoliánál a
bérfejlesztés26 |.;os-ra van tervezve.
Rostási Mária jetrrző: Azért kevesebb az1999. Érrite"u, r.n:rrrtazl998. Éü
mÓdositott előkényzat - vary a teljesités_, mert azl997 . Éviipartizési adÓ r'agy
része az adÓs számliín maradt 1997 . December 31.-én, és csak 1998. Januar első
napjaiba kertilt a koltségvetésiszám]ara. Tehat 1998. Éviiparri"ésíadóbevétel a
duplája a ténylegesnek, 1999' Évben
önkonnarryzat. A kamatbevételeket igazábőlpontosan megtervezni képtelenség,,
ez mindig fugg u onkormányzat szabad - lekothető - penzeszkÓzeitől, valamint a
a kamat naryságától.

4

Cziraky Karolyné: Vassné számitásaiba hiba csuszott, mert az iskola
bérfejlesztésselszámolt.

16

%-os

Vassné Balrízs GyÓrgyi: Szerefiré tudni, hogy honnan vették aI6 Yo-ot' mert p|.
ajkai iskolakban 9 7o-os a bérfejlesztés.

u

Rostasi Mária jeryző: Véleménye szerint, mivel a koncepcióba csak tájékaztati
adatok vannak, a törrreny megielenesekor az Í999. Éü ko}tségvetés
megalkotasakor *árbinos adatok leszrek az önkormányzat és intézrrrényei
birtokában' addig nem is lehet érdemben vitatkozri, hogy 9'vagy ló %-os a
pedagÓgus bérfej lesztés.
Yassné Balázs Györgyi:A részletes terv elkészitésekorügyelni kell a bérekre,
valarrint a felujitásoknal pl. a Hivatal tetőfelujitása nem ery millió Ft, hanem
szakemberek szsrint is 3 milliÓ Ft korül lesz.

PfaffZsolt polgármester: Javasolja a koncepciÓ elfogadását az előterjesztés
szerint ury, hory tÓrekedni kell a mérlegegyensuly helyreallitasara.

A Képviselőtesttilet eryhangulag - 9 szavazattal,- ellensr'avazat nélktil - az alÍhbi
hatirazatot hozta:
63/1998.

/XI.íS./ okKt. sz. hatdrozat

Úrkut Község Önkonnányzati
Képviselőtestiilete 1999 . Éü koksegvetési
koncepcióját elfogadj a űgy, hogy a
részletes koltségvetésirendelet
megalkotásránrál a mérlegeryensuly
megteremtésérekell torekedni, hitelfelvétel
nélkiil.
Felelős: Polgárnrester, jeryző
Haüiridő: 1999. Februar 15.

2. napirend:

A kÓzségskábel tv rendszer iieemeltetésére vonatkozó rírajánlatok
megÍargyalása.

Előadó: Ffaff Zsolt polgármester
lAraiinllatokat a kepviseKk előrg irásban megkaptak.l

PfaffZsolt polgármester: Javasolja a két ajanlattevő ÍrajÍnúatátktilon_ktilon
Nagyvazsony részéről
--gtá'gy"l- es a vegen aÖnteni. Először a SatelKft
Szigeti József ügyv ezetőtőI lehet kérdemi'
Yassné Balazs Györgyi:A felujitáshoz a pérut több forrasbÓl biztositaná.
Honnan?
fizetésből,
Szigeti JÓzsef: A SatelKft pénzeszközeiből,píúyizatutján, lakossági
onkormanyzattőL.
attil fiigg,
Tulajdoni aÍanyt kellmajd eldonteni. A tr:lajdoni arény pedig mindig
arányban á1doz'
r'ogy ki, mennyit Íűdoz'Hu u 1ú és az Ónkormányzat fele_fele
oÁlesz'
ugy a tutajdoni aÍany is 5o_5o
Ákft 3_4 év alatt'7 millió Ft_ot tudna beinvesztálni a rendszerbe.

eIa7
PfaffZsolt: 4oo.- FT. havonta a lakosságl, befrZetési dij. EbbölkiilÖnitik
millió Ft-ot?
szerefiré
Szigeti JÓzsef:3-4 év alatt sem hoana 7 milliÓt. A négy forrásbÓl
biztositani az osszeget.

Hogy tudja ezt a
Imri Zoltan:Egy megbizható' fejlödőképes rendszert szerebre.
Satel ldt biztositani.
után a
Lisáes Győző:A 4oo.- FT_os lakossági dijat, va]amint az új bekotések

dijat bes"edi, és a rendszert ezért csak karbantartja?

utjan érhető el.
Ságeti József:Fejlődöképes' megbizható rendszer, csak felujitás
van,
Frolich Ferenc Zirci RádiÓ_tv szerviz Bt: Étot<aruantartási szerződés
bőütésére vary az Önkormányzatnak,vagy a
d*.*b.' 3l._ig. pru*''.
a
"*to*a
lakósságnak t<eu nzemie. Hogy a csillagpontos rendszert mibőlfinansziromá
gszabéily addig kel1 mego1daÍi, mindezt
cég? 2ao2. December 31._ig mondja kijo
e1őbb tart erre
mőggyrőrődése szerint paiaradpénzekböl m99lehet oldani-Ha
egészében akir a saját
igényt az onkorrnányz u{,ugy a kft megfinanszkazza teljes
pénzébőlis, igy a rendes".itrtuidoooú ís a kft lesz- Ebbenazesetben
lesz'
természetesen a lakosság részérőlfizetenda havi dij is tobb
a kft a
Amennyrben a lakó csatórnah asnÍilatidijat nem frzet,ugy ,amennyiben
fuIajdonos,ugy az kikapcsolásra kertil'
még nem lehet
Mennyi lenne aztljbekotesi üj? EZta csillagpontos rendszernél
g.
tudni. A moskninál a képviselőtestiil et határ azza me
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csináÍta,
A falutv_t is tovább tudnak tizemelteÍri azzata személlyel, aki eddig is
a vállalkozó'
és ha az Önkormányzat is ígényttartrá,amennyiben számlaképes
addig ezekkel
fueger Tibor: Ha a csillagpontos rendszer később kerül. kiépitésre,
mar most
*o**" mtelekke1lehet meg miikodtemi a rendszert? A vételi lehetőség
nagyon rossz.

Frolich Ferenc: Amikor kiépitésrekertiüt a rendszer, NDK_s kábelekkel
nem hosszuélettiek. 3_4 évet viszont még kibirnak'
d"lg""t'k'
jelentkezni fog, hogy a
'-elyek
Vél-eménye *".rirrt a MATÁV RT 2-3 éven beltil
iizlet'
csillagpontos rendszert kiépithesse, mert ez neki a legnagyobb

PfaffZsolt:Ha

a kft felujitja a rendszert,

ury kéri a tulajdonba adást is, ami azt

jelenti, hogy ellenőrizhetetlenné vátnak a dijak,

kábeltv
Yassné Balazs GyÓrgyi:Az önkorminyzat1998- Évibevétele a
llyen
csatornahur^auEffi-ol durvan 1 milliÓ forint, kb. a kiadás is ugyanennyi
karbantartást'
anyaglfeltételek kÖZÖtt válla]ná-e azkcikft a dij beszedését, a
_
dijfizetését,
felujitást _ egy_egy kábelszakasz felujitasát, stb. az oszlophasntá\ati
a soproni feliigyelöségnek a dijat, stb'
alapjan.
Frolich Ferenc:Semmi akad.ílyát nem látrá, vallalná alrft' az elmondottak
holott nem a tv
Tenk Attila: Több olyan gond is volt, amikor tv szerelőt hivtak'
Ennek kiktiszöbölésére,
,rott u.ó*sz, hanem a káüeltu rendszerben volt a hiba.
javasolja Nemes Zolténtv szerelőt megbizni, aki ellenszolgaltatás fejében értesiti
á t .t''tu'tot at, mikor rossz a kabelw rendszer'

Frolich Ferenc: Eá is vallalná, jÓ dolognak tartja'

A Képüselőtesttilet

5

igen szavazaltal' l nem szavazattal' 3 tartozkodással az

alábbi hatfu ozatot hozta:
ő4/t998. /XII.\S./

okKt. sz hatórozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzati
Képviselótesttilete 1999. Ewe az
onkormányzati trrlajdonban lévő kábeltv
híiőzatteljes iizemeltetését - a
/lakossági d{ ak beszedése., szolgaltatási
enge délyek me gszef ze s e ÉpÁsz_
oszlophasanálati ő1j,

7

biztositas,felügyeleti dij,eryéb szerzoi,
előfizetői dijak kifizetése' a rendszer
karbantartása, kisebb felujitása, stb-l, a
müsorszolgráltatás j ogszerti biztositását a
zirci Rádió-Tv SzervuBt-re bizza.
A kábeltv előfizetési dij 1999. Januar 1._
től véűtazatlan l23o.'Ft. lme|y éffát
tartalmaz}hőrcp.l
Részletes feltételeket a ktilön szerződés
tartalmazza.
Felelős : polgármester, jegyző
Határidő:januar 15.
3. napirend:
a./

Veryes ügyek.

Imri Zoltinönkormanyzati fulajdonu lakás vásarlása iránti kérelme.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

PfaffZsolt polgármester: SzÓbeli előterjesztésében elmondja, hogy Irnri Zoltan a
h-lyt á1t'1á''"'lskola pedagógusa irásbeli kérelemmel fordult a TesttiLlethez,hogy
az-iltalabérelt,a maryar iskolával egybeépitett szolgalati lakás megvásarlásához

jaruljon hozzá.

Im

Mivel évek óta lakja családjával erytitt a lakást, és tudja, bogy az
onkormanyzatrrak anyas lelretősége nincs a felujitásra, gizbevezetésre, ezért
szeretné aztmegvásaro1ni. Elrnondja, hogy l millió forintot készpénzben,5oo
Zokárri:

ezer forintot részletftzetésbentudna vállalni.Egyuttal bejelenti, hogy a
dontéshozatalban nem kivián résztvenni, és e napirendi pont tarryalásakor ezt
kÖvetően a termet elhagyja.

Vassné Balazs Györg.vi: Hivatalos értékbecslésvan az örrkormtnyzat
tulajdonában?

PfaffZsolt .AzidőrÓvidsége miatt nem volt értékbecslés,deigazábőlnem nagyon
lehet az értékbecslésekretamaszkodni.
Tenk Attila:A vételar l'8oo ezer Ft,melyből 1 millió forint készpénzben,8oo
ezer forint kamat nélkiiti torlesztés 5 éven át. AZ eladás mellett van,mertaz
onkormányz at általmegbatiározott minimális lakbér nem tizlet-

I
Klein Zoltanné: Véleménye szerint nincs olyan rossz allapotban aza|akás, hogy
esetleg ne leheüre lakni. A helyben szokásos rírakat kell alkalmaati.
Rostási Mária: A lakás erybe van épitve az iskolával, és egy másik bérlakássa],
igtrr amerrnyiben értékesitésrekerül a jelzettépitnény, előtte meg kell osáatni.
Tenk Attila: Javasolja a Hivata] mtiszaki ügyintézőjével megnézeffii a lakást és
azt követően a testtileti döntést meghoani.

A Képviselőtesttilet Tenk Attila javaslatátvú egyhanguan egyetért'
b./

PfaffZsolt polgiírmester: Tróbert Ánamne eryénívállalkozó kéri, a

tornacsarnok bérbeadását 1998. December 3l.-én szilveszteri bál rendezése
céljából.

Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Gvörgrri: Tudja, hogy a bérleti dijak ilye'' esetekben elég naryok.
A bál rendezéséhez engedélyek vannak:
Rostasi Mária: Bal rendezéséhezbe kell szerenie a va]la]kozonak a szakhatÓsági
hozzájárvlásokat és a jegyző engedélyétis.

PfaffZsolt: Javasolja

a bérleti dijat

2o.ooo.-

Ft-ban meghatrározni-

A Képviselőtesttiúet eryhangulag l 9 szavazattal, -ellenszavazatnélktiV az a|ábbi
határozatothozta'.
65/t998.

/Xil.l\./ okKt. sz. hatórozat

Úrkut Község Ónkormanyzata 1998.
December 31.-étől kezdődően ery napra
bérbe adja afulajdonát képező
tornacsarnokot Tróbert Adamné Urkút,
RakÓczi u. 39. Sz. alatti egyéni
vallalkozó részére,2o.ooo. _ ft-ért.
Felelős: polgármester, jeryző
Határidő: azawtat.
TÖbb tárw nem volt a polgármester az iilést 19.-oo órakor berekesáette.
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