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KOZSEGI ONKORI,IANYZAT KEPVf SELOTESTULETE
U R K U T, Rákóczí u. 45. Tel.;3.
Szám; lro -utsgz

JEGYZOKONYV

Készültg Urkut Község tinkormányzatí KépviselőtestüIetrrek 1997. február
3.-án /}jétfőn/ 17.oo' órai kezdettel megtartott rendkivüli
üléséről.

Az ülés heIye; Községháza - tanácskozó terem.

Jelen varr4ak; Pfaff Zsolt polgármester,
Brenrr János,
dr. Dóczy Maríarrn,
Freund Antal,
Gerecs MiháIy'
Gubicza Nándor,
Klein Zoltánné,
LicsauerNándorné,
Rieger Tibor,
Tenkné tipp Éva képviseIők.

,Tanácskozási. Jogga1 részt vesz; Rostási Mária jegyrző

1. napírendi pontrráI; Takács Nándor iskoIaigazgatő,, Top1akné Feith RozáIia óvódavezető.

prarr z"ott p"telfu' Köszöntötte a TestüIeti ülésen meg3eIenteket, meg_állapitotta, hogy az üIés határozatképes,mert a testület mind a 1o tag3a
Selen van.
Ezt követően megnyitotta az ülést, ' ' ismertette a napírenai pontokat,
meIyeket a Testület egyhangulag ,' - 1o szavazattal,- elIenszavazat néIkül _
elfogadott.

NAPIREND: 1./ Urkut Község önkormányzata L997. évi költségvetése - ren-
delet-tervezet.

E1őadó; Pfaff Zsolt polgármester

2./ Yegyres ügyek.

NAPIREND rÁncynlÁsA ulőrr:

a./ Jel.entés a le3árt határide3ü testületi határozatok végreha3tásáról.

E1őadó; Po1gármester
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Pglgírmesler a 1e3árt határideJü testüIeti határozatok végreha3tásáról aza1ábbi szóbeli előter3esztést teszi;
6/1997. /T.24./ouft. sz. határozatz A
saságisz .

BAkonygáz Kft közgyüIésén a tár-

Rt és az Urkuti ön-
az összeg az ön-
kíeryenlitést nyert.

Po1gármester a1ap i lIetrnényének

?/Lsg-z; /t-za./öl<Kt. sz. határozat: A Bakonykarszttormány aláirási nyert'
kormányzat szánlá;án meg3elent, ígyr az áfa-tarlozás
a/1g97. /I.24./ öWtt. sz. határozat:
emelése'né

Kérdés ttozzászíLász Nen hangzott el.
A KépviselőtestüIet a Jelentést egyhanguIag - 10 szavazattal,_ ellen-szavazat nélküI - eIfogadta.

NAPrREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: Urkut Község önkormányzata L997. évi költségvetése - rende1et_
tervezet.

Előadó; Pfaff Zso1t polgármester

/Irásos előterJesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés, hozzászólás;

I3f|_zeef!! Szóbeli kiegészitésként elmond3a, hogy a Képvise1őtesttiletáltal adott instrukciók alap3án az önkormányzat Lgg7. évi köItségvetésébőI
- a kiadási oldalbőL - az íntézményvezetők hatékonyr és pozitiv hozzá_állásáva1 sikerüIt ery aránylag eIfogadható, eryensulyban á11ó köItség-vetést a testüIet elé ter3eszteni. A tervezet átvizsgáIásakor a be-véteIi oldal növeIésére is lehetőség mutatkozott - a koncepcióhoz képestkímaradt a REGINAPHARMA részvények értéke, 1.I4o e/pt.
Takígs-Nándor iskola ígazgató:a; A pedagógusok 1997. február 1._i bér-emelésével kapcso1atban elmonoJa, hogy az önkormányzatokra az nagJrterhet ró, a hiány is naryrészt erre vezethető vissza. Reméli, hogyaz állami köItségvetésből a bérfe3lesztés egy későbbí ídőpontban meg-fínanszirozást nyer' ha ez íg1 lesz, ug/ kéri a KépviselőiestüIet
}.ozzájárulását, hogy ezt az összeget az intézmény, vagyis: az ís-kola és az ővőda kap;a.

Brgrrn János; örü1, hogy ery eg1ensulyba lévő költségvetés*tervezet ke-rüIt a TestüIet eIé- Fe;lesztésre, az eJ.őző évek kötelezettségváIla1ásai
miatt mód nem lesz. Az iskoIaigazgatí kérésére akkor tér;en .ri.="" "testület, ha már biztosan lehet tudni, hory a bérfe;Iesztést az áLLanutólag finarrszirozza.
Az ővőda vezetőJétől szeretrré megkérdezni, kínek a részére lett vég-kielégités tervezve és véleménye szerint a Iogopédusnak fizetendő ái3elég sok. Ezt nem Iehetne csökkentení?
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T9p1a]<rré Fgj.th Rozália óvóda vezetőle; A végkielégités egy 3elenleg
még gres utáni szabadságát töItő óvónő részére lett tervérre, akineka tavalyi csoportösszevonás míatt kell felmondani.
A logopédus költségtéritése tényleg magas' de igény van rá, és haez az összeg csökkentésre kerüI, UsI az AjkárőI ki3áró logopédus
esetleg azt mond3a, nem f,og: ki3árni Urkutra.

Klein Zoltárrrré; Az iskolába az u3 fén3rmásoló gép karbantartására márlett tervezve ősszeg?

Takács Nándor; A régí
di3 nqgrott része arra

fénymásoIő eép ís lesz hasznáIva a karbantartási
lett tervezve.

Gubicza Nándor; A községgazdálkodásnáI a traktor karbantartására
tervezett összeg, biztos hogy nem lesz e1ég, az iJzemanyagra tervezett
összeg víszont véIeménye szerínt sok. A kettőt fel kellene cseréIni.A Sportintézmények miiködtetésénél ;avasol3a a fütési köItségeknél
az L.2oo e/Ft_bóI 2oo e/Ft_al megnövelni a sportköri támogatást, igyaz 5oo e/pt lenne, ami még egy sem sok.

A Képvise1őtestület Gubícza Nándor 3avaslatával eryhanguIag egyetért.

TgnlÍné típp Éva; JavasolJa a beúételek növeIést ugy, hogr a közterületenlévő épitésíanyag, tüzifa stb- után az önkormányzat vesse,kis a köz-terüIetfogla1ásí di3at. A köItségvetést 1997. évre, és azt követőenkét évre bemutatott tervet elfogadásra. 3avasol;a.

nl. oo"rv u""i.""; A hází segitségnyu3tásnál a szakmaí követe1ményeket
bővebben meg keIl beszéIni és azt követően a szenélyí kérdésben isváltoztatni szükséges.

RieggT Tibor; Bizik abban, hogy az 1997. évi költségvetés alapJán a
gazdáIkodás vaIamivel könnyebb lesz mint az elmult évben.

A Képviselőtestület eryhanguIag - 10 szavazattal,_ ellenszavazat nélkijll_az a1ábbi rendeletet hozta;

1/1ggz. /rl.g./ ött<t. =". ".'ru.'"a
Urkut Község önkormány zatának KépviselőtestüIete
az önkormányzat 1997. éví költségvetéséi: és
az azt követő két év - 1998. és 1999. év -költségvetéséi'
A rendeIet szó szerintí szövege a ;eg5rzőkönyvneIlékletét képezi.

Több tárgy nem volt, a poIgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.
^, ll
,(r'r \'fru: \1^. .--Rostási Mária

jegyrzőffi


