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Készült; Urkut Község (Lrkormányzatí Képviselőtesti.iletének 1996. no-
vember za.-án i/'cstjtörtökön/ L7.oo órai kezdettel megtartott
rendes ü1ésér61.

Az üIés helye; Kózségtráza - tarrácskozó terem.

Je1en vannak; Pfaff Zsolt poIgármester'

Brenn János,
Freund Antal, ..- 

-'uGerecs líihály'
Gubicza Nándor,
Klein Zor.tárné,
Lícsauer Nándorné képvise16k.

Távolnaradását beJelentette; dr. Dóczy lríaríanrrrRieger Tibor, Ten}rné
Lipp Éva képviseIők

Tarrácskozási Joggal részt vesz; Rostásí lriáría jegrző
1. napírendi pont tárryalásánál; Takács Nándor iskolaigazgató,

Toplalmé' Feith Roeálía óvódavezető

Pfaff Zsolt polgármester köszöntötte a Testiileti ülésen meg3elenteket,
és negállapitotta, hogr az ülés határozatképes, nert a testület il'o tag-
3ábó1 7 fő 3eJ.en.
Ezt követően megnyitotta az üIést és ismertette a napirendi ponto-
kat, melyeket a Testiilet egyhangulag /z szavazattal,- ellenszavazat
nélkül/ eIfogadott.

NAPrREND; 1./ Urkut Község önkormárryzat L99?. évi köItségvetésí
koncepció3a.

Előadó; Pfaff Zsolt
pogánnester

2!/ l[rkut Község önkormányzata 1996. Irr. neryedévi
költségvetése végreha;tásáróI tá3éko ztatő.

Előadó; Pfaff Zsolt
po1gármester

3./ \Iegres ügyek.
- öÍ'L;'t"ty zqtí ingatlan értékesitése
! városi tüzoltóság részére támogatás
- céltámogatás visszamondása
- közalkaImazottak egyszeri l6ereseti'tiegészi tése
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l=-lg !i Urkut Község önkormányzata L997. évi köItségvetési
koncepció;a.

Előadó; Pfaff Zsolt polgárnester

/ Irásos előter3esztést a képviselők' e1őre- me$kapták. /

Kérdés' hozzászőLás;

Licsauer Nándorné; A koncepció
ffina]-akban?
Pfaff Zsolt; VéIenénye, hogy a
készitésére alapelveket kellene

tel3es részletességgeI lesz megtár_

részletes költségvetés kidolgozására, el-
megfogalmaania a TestüIetnek. 1:

Brenn János; Az iskola és az óvóda elég részletesen kidolgozta sa3át
költségvetését, ő elfogadhatónak tart;a, de a végeredmény a 4 millió
Ft-os bevételi hiány aggasztó. Honnan lehet eIőteremteni.

roprar<ne reitn nozauq Az ővőda költségvetését ugr áIlította össze,
hogr az alapvető müködtetés biztositható leryen. Ezen kivüI azonban
nag1 szükség lenne az uJ a3tók állagmegóvása érdekében egy e1őtető
elkészitéséo,. sii"gető Ienrre a vi:zvezeték ki3 avitása, fe1u3 itása,
a legriirgétőbb pedig az érintésvédelmi fe1üIwizsgáIat elvégzése
lenne.

Klein Zo1tánné; A béreknél, áramdi3ánáI mennyi emelkedéssel számo}t
az iskola?

Takács Nándor; Béreknél emelkedés nincs, csak azolmáI a doIgozókrrál
számoIt bérnövekmérrnyel, akik soros előlépők. Az áramdi3náI képtelen-
ségnek tartJa a z áIlam áItaI betervezett ernelkedések figyelembe-
véte1ével a tervezést, vaIamit tervezett plusszként, de hogy elég
Iesz-e,kétséges.

Brenn János;Az iskolaigazgatő álta1 hívatkozott közoktatási törvény
3.sz. meLI. ÍÍ.2. pont3át ő nem ury értelmezí, ahory az ígazgatő
ur' mivel a szervezésen tul vanaz is.(oIa, tehát ferrn keIl tartani
a meglévőt.

re\ács_ Nándori Nem mindenáron akar csoportot bontani, de a grerekek
érdekében nagJron ;ó Ienne.

x&!n zort,an'e-i_ 29 fős gyerektétszámnal dolgozni nagJron nehéz, a gyerekek
érdekében 3avasol3a a csoportbontást.

Pfaff Zsolt;Az alapeIvek meghatározásánál pI. ilyenre gondolt, hogy
a_csoportbontás a pén;zügyi keretek friggvényében legyen bevéve, vagy
ha az ískola, óvóda dolgozói 3utalomba részesülnek, ury ninden ön-
kormányzati dolgozónak legyen Jutaloma1ap3a, pl. 1 havi, vagr fél havi
bére,vagr egyáItalán ne Leryen'senkinek. A részletes költségvetés
elkészitésekor ug5ris szükiteni kell sok tételt, hogy a hiány is
be;ö33ön.
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!re!n.{árros; Javasol3a a bevételek emelését rrg1r, hog5r a közterület-foglalásokat szigoruarr ellenőrzi a Hivatal, arrol kelI befizetteti
3 di3at, és 3avasol3a a heLyi adók közüL, az Íparüzési adónál az5oo'ooo'- Ft-os értékhatár megsziintetését, va,gris minden vállalkozóa legkisebb hettó árbevétele után is fizessen .iparüzési adót-

%A kommunális adónál az adó mértéke adótárgyarrkéntles/en looo.- Ft-, iry finanszirozható lenrya feIső faIuréllben atervezett buszmegáLló kialakitása.

P.".'1. "qo-., 
Az 1ooo-- Ft-ot solmak tart3a, a 8oo;- Ft.-ot nár eI-fogadhatónak.

A Képvise1őtestiitet 6 igen szavazattaI,- 1 el1enszavazatta.laz alábbi rendeIetet alkot3a; :-=:-: ''': .'

8/1996. /xI.28./ ökKt. sz. rendelete

Urkut Község tinkormányzatí Képvse1őtestülete
9,/1995. /xI.La-/ öt<xt. sz. rendeletének 6. $.-ataz alábbíak szerint módosit;a;

1. S.
Az éví adó mértéke a 2.$-uarr meghatározott
adótárryarrként 8oo.- Ft.

2.$

/L/ Ez a rendel-et 1997. ;arrár 1. napán lép ha-tályba.

/2/ 
^ 

rendeIet kihirdetéséről a jegrző a helybenszokásos módon gondoskodík.

Fele1ős; Po1gármester, 3eg1rzőHatáridő; december 1o.

'A Képviselőtestület egrharrgulag /7 szavazattal,- ellenszavazat nélkül/az alábbi rendeletet alkot;a;

9/Jg96. /xÍ.28. / ö\Kt. sz. rendelete

Urkut Község önkormányzati Képvise1őtestülete
a 13/1995. /xIT.zo./ öt<xt. sz. rendeletét az

' 
alábbiak szerint változtat;a;

1. S.
13/1995. /xtr.zo./ ökKt. sz. rendetet 3.és a 7. 5. /at bekezdését hatályon kivül

S. /z/
helyezi.
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z. $;

/L/ Ez a rendelet 1997. 3arruár 1.-én Iép
hatáIyba.

/z/ A rendelet kihirdetésérőI a jegtző a
helyben szokásos módon gondoskodik.

Feleős;Polgármester, 3eg1ző
Határidő; december Io.

Pfaff Zsolt; A koncepció elfogadását 3avasol-3a azzal, hogr a
részIetes költségvetés kidolgozásakor, e- intézménywezetőkke} egyiitt
a költségvetés-tervezetet ugy kell eIkésziteni, hog1 abevételek
fedezzék a kiadásokat.

A Képviselőtestület eg1hanguLae /7 szavazattaI,- ellenszavazat né1kü1,/
az alábbi határozatot hozta;

7o/Lgg6. /xl.za./ öt.Í(t. sz. határozat

-

Urkut Község onkormányzati Képviselőtestü-
Iete az 1997. évi költségvetési koncepciót
elfogad3a.

Fele1ős ;poIgármester, 3eg3rző
Határidő; december 31.

2. napírend; Urkut Község (trkormányzata 1996.rII. neg5redévi köLtség-
vetése végreha3tásáról tá3ékoztató.

E1őadó; Pfaff Zsolt polgármester

/ 4z irásos eIőter;esztést a képviselők eIőre megkapták./

Kérdés' hozzászőLász

íRlein zoltánrré; Ígazábó.J arra Ienne kiváncsi, hory az év hátralévő
részében rnennyí lesz még a kiadás, v€rn-e rá fedezet.

Pfaff Zsolt; A törlesztőrészlet, 2,2 e/Ft, kb. 2 milIió Ft. a kiegren-
Iitetlen számlák és a bér. Ezek fedezete megvarr, 3e1en1eg a köItség-
vetésí számIán 6 rnilIió Ft. van.

A Képvise1őtestti1et egrhanguIag / z szavazattal, - eIlenszavazat néI-
kijL/ az alábbi határozatot hozta;

7I/L996. /xt.za./ ötxt. sz. határozat

Urkut Község (inkormányzati Képviselőtestület
az önkományzat 1996. Irr. negredévi köItség-
vetés végreha;tásáról szóló tá3ékoztatót
elfogad3a.

Felelős; polgármester
Határidő. december 31.
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3. napirend; Vegres ügrek.

1./ önkormányzati ingatlan értékesitésérőI a' Testii1et zárt ülésen
döntött, melyrőI külön Jeryzőkiinyv készült.

2./ Városi Tüzoltóság részére támogatás.

Pfaff Zsolt polgármester; A3ka Város. Önkormárr5rzat Polgármestere
a környező községek önkormányzataí}rtaz kérésseI fordult, hogy támo-
gassák egy 6 miIlió Ft. értékii gép3árrnüfecskehdő vásárIását a hi-
vatásos tüzoltóság részére, páLyázat alap3án.
Az önkormányzat pénzügyi heIyzete lehetőséget biztosit egy 35.ooo.-
Ftos támogatás megadásához.

Kérdés' hozzászőLász

Brenn János; Javasol3a a 35.ooo;- Ft-os támogatás megadását, mert sziikség
esetén a községnek is 3ó1 3ön.

A Képvíse1őtestiilet eryhanguLag /7 szavazattal,- ellenszavazat nélkül/
az alábbi határozatot .hozta;

72/L996. xr.28./ ökKt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzata a Tárkányi Károly
hivatásos önkormányzati tüzoItóság részére
páLyázat alap;án rnegvásárolandó gép;ármü
fecskendő költségeihez 35.ooo.- Ft.-al 3áru1
hozzá.

Felelős; Polgármester
Határidő; azorrnal.

3./ Céltámogatás visszamondása.

Polgánnester; Az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt a tervbe vett
szennyvizcsatornázás kivitelezése nem vaIósulhat meg, iry az igényelt
céltámogatást a 3749 e/Ft-ot vissza kel]- nondani.

Kérdés. hozzászőLász

Brenrr János; Ha a sa3át erőt nem'tud;a az önkot-mányzat biztositani,
ugl a céltámogatást is vissza kell rnondaní.

A Képvise1őtestüIet eryhangulag /7 szavazattal,_ ellenszavazat néIkül/
az alábbi határozatot hozta;

zs/L996. /XT.2a./ ol<Rt. sz. határazat

Urkut Község örrkormányzata 1996. évre vonat-
koző 3?49 e/rt céltámogatásr ró1 lemond, a
sa3át erő hiárrya miatt.

Feleifős ; 
polgármester

Határídő;1996. december 20-
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4. / razatkalmazottak egrszerí keresetkiegészítése.

Polgármester; Tá3ékoztat3a a Képviselőtestti1etet,hogy a közalkalmazottak
az 1996. szeptember 1-tő1 hatáIyos k?izal]katnazotri illetrnénytáblázát
atap3árr a létszámadatok figlelembevételével egyszserí kereset-kiegészités
ílletí meg őket. Az urkuti önkormárryzatnáL ez 46 fő közalkalmazottat
érínt, a támogatás összesen 593572.- Ft., melyben a tb ;árrrlék és a
munkaadói 3áru1ék is szerepel. Javasol-3a az összeget az 6vőda és az
iskola között Létszámarányosarr felosztarri.

A KépviselőtestüIet eryharrgulae /? szavazattal, -elIenszavazat néIkül/
az aLábbi határozatot hozta;

74/L996. /xÍ.28./ ötrt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzata a közalkalmazottak
eryszerí kereskiegészitésére kapott 593.572._ Ft-ot
az ővőda és az iskola közalkalmazottak között

Több tárgr nem volt, a polgármester az ülést 21.30 órakor berekesztette.

lonft.

létszámarányosarr osz3a fel.

Felelős; Polgármester
Határidő; azorrrral

It
ílo -L"'-.\Vt^_*
Rostási ltíáría

Jegtző
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