
Köaégi onkormú.nyzat Képvis előtestülete
8409 Úrkút Rúkóczi u 45. Tel.: 88/230-003.

Szúm: 39- Il /2006.

JEGYZÓKoNYv

Készült: Úrkút Község ÖnkormanyzaÍiKépviselőtesttilete 2006. október 7.-én

szombaton) du. 15.00 órai kezdettelmegtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak : Pfaff Zsolt polgármester

Dr.Dőczy Mariann,
Farkas István
Imri ZoLtán Géza
Lipp Józsefné,
Lisztes Gyóző
Ifi. obermayer Miklós
Pichler Józsefiré,
Rieger Tibor,
Zseb eházy Káro lyné képvi s el ők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Máría jegyző

Dr. Dócz.v Mariann koralnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította,

h"gy 
"" 

ü1é' határozatképes, mert a Testület 10 tagjából mind a 10 fő jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 10

i gen szav azattal, - el 1 en szav azat néLk.dll _ e 1 fo gadott.

NAPIREND:

I . l A Y áIasúási B izotts ág tátj ékoztatőj a a v álasilás v é g1 e ge s ere dményérő 1 .

A Megbízó levelek átadása.

Előadó: Molnámé Titscher Mariann
Y áIasztási Bizottság Elnöke



2.l Aképviselőtestiilet és a polgármester esHitétele.

Előadó: dr. Dőczy Mariann
Korelnök

3 . l Apolgármester illetményének megállapítása'

Előadó : Dr. Dőczy Mariann
Korelnök

4./ Alpolgármester megválas ztésa, eskiitétele'

Előadó: Dr. Dócyz Mariann
korelnök

5./ Alpolgármester tiszteletd íjánakmegállap ítása'

Előadó : Dr. Dőczy Mariann
korelnök

6. l Bizottságok megválas ztása.

Előadó: Dr. Dőczy Mariann
Korelnök

7 . l P \ch1er Józ s e f vo lt p o1 gárme ster juÍtatősáról /v é gki el é gíté s érő1l.

Előadó: Dr. Dőczy Mariann
korelnök

NAPIREI\D TÁRGYALÁSA:

1. napirend: A Yálasztási Bizottság tájékoztatőj? uváIasztás végleges ered-

ményéről. Megbízó levelek átadása'

Előadó: Molnárné Titscher Marianna YáIasúási Bizottság

Elnöke

annaV Eln előterjesztését az

ül é s en felolv astam*' .Et.d e szté s a j e gy zókonyv me 1 l ékl etét kép ezi -

Kérdés" hozzászólás: Nem hangzott el'
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A Képviselőtestület egyhangúlag 10 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül
az al ábbi határ o zatot hozta :

47 t2006. tX.1.l o|lKt. Sz. határozat

ililTíiit?'íl jff BiT*'#?}::::trif ffiH'':ve'és
egy polgármesterrel megalakult.

-Yál,asztási Bizottság Elnöke aPolgármesternek és a képviselőknek
őtadta a lldegbízó leveleket. -

2. napirend: A Képviselőtestület és a polgármester eskütétele.

Előadó: Korelnök

Dr. Dócz.v Mariann korelnök: Az önkorm ányzati törvény 32.$._

áb""f"g1"1t"k"ut -.gr.t.t,i* a képviselőknlk és a polgármester nek az

alakuló ülésen esküt kell tenni. Kérte előbb a képviselők vele együtt, majd
aztkővetően a Képviselőtestület előtt a polgármester tegyen esküt.

- Eskü az Ötv.32. $.-ában előírtaknak megfelelően. -

Dr. Dóczy Mariann korelnök: A polgármesteri és a képviselői feladatok
eIIát ás áho z, v é gzé séhe z, e r őt, e g é sz s é ge t kív ánt .

3. napirend: Polgármester illetményének megállapitása.

Előadó: korelnök

Dr. Dóczy Mariann korelnök: T ájékoztatja az Alakuló ülés résztvevóit,
hogy a po\gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirőI és az

onkormányzati képviselők tiszteletdíjárőI szőLő 1994. évi LXIV. Törvény 3.

s. /1/ bekezdése és a 4. 5. nl bekezdése rendelkezése szerint a polgármester
illetményének megáll ap ítása közé rdek ú adatnak minő süI, ezért nyilváno s

ülésen kell megt ár gy aIni.
Egyben bejelenti azt is, hogy a po\gármesterrel történt egyeztetés alapj án,

saját elhatározásábőI,ő a döntéshozatalban nem veszrészt, mivel
személyesen érintett.
Úrkút településen is a polgármester jelölt a jelöltbejelentéskor nyilatkozott
arrőI, hogy megválasztása esetén főáIIásbanlátja el e tisztségét, ezért a
polgármesteri illetményt a köztisztviselők j ogállásáról szóló többször
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módosított 1992. évi XXIII. Törvény 43. $. lllbekezdése szerint
megállapított illetményalap, (36.800.- Ft) és a Pttv 3. $. (2) bekezdés szerinti
szorzőszám (8,5 _ 11,0 Yo) szorzataként, összegszerűen kell megállapítani.
Tehát a polgármester bérét havi 312.800.- FT és 404.800.- Ft közötti
összegben kell megállapítani.. A maga részérőIjavasolja Pfaff Zsolt
polgármester illetm ény ét b ruttó 404. 800.- Ft-b an megállap ítani 2006.
október 1. napjától.

Kérdés. hozzászőIás:

Ifi. obermayer Miklós: A javaslattal egyetért, azt ő is támogatja.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal,I tartozkodással (Pfaff Zsolt) -

el len sz av azat néIkuL az al áb b i hatát ozatot hozta :

48t2006. ÍX.1.t o|<Kt. Sz. határozat

Úrkút Község Önkor m á ny zati Képviselőtestülete P faff
Zsolt főállású polgármester illetményét 2006. október
1.napjától havi 404.800.- Ft.-ban áIlapitja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4. napirend: Alpolgármester megválasztása. Zárt ülés keretében került rá
sor, ezért e napirendi pontról külön jegyzőkönyv készült.

5. napirend : Alpolgár m e ste r tiszteletd íj ának megáll ap ítása.

Előadó: Dr.Dőczy Mariann korelnök

Dr. Dóczv Mariann korelnök: A polgármesteri tisztség eÍIátásának egyes
kérdéseir ől szőLő 1994. évi LXIV. Törvény 4. $. (2) bekezdés szerint a

képviselőtestület a tár s adalmi megb ízatásil alpolgárme ste rn ek a 2 000-né1

több lakosú településen tiszteletdíj at áIlapít meg úgy, hogy az ne érj e el a
társ adalm i megbízatású polgármeste r tiszteletd íj át, v agyis a 1 65.600.- Ft-
ot.
Az alpolgármester havi tiszteletdíját javasolja bruttó 165.000.- Ft-ban
megál1apítani..

Kér dés ̂
 
hozzászőIás: Nem hangzott e|.
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A Képviselőtestület 9 igen, I tartőzkodással (ifi.Ríeger Tibor) az alábbi
határozatothozta:

4912006. lX.7./ ol<Kt. Sz. határozat

Úrkút Község Önkormá nyzatKépviselőtestülete ifi .

Rieger Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdiját 2006. október 7. napjától havi bruttó
165.000.- Ft-ban áIlapítja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnaI

Pfaff Zsolt polgármester: A Képviselőtestületen keresztül is

-

megköszöni Urkút község váIasztőpolgárainak, hogy a helyhatósági
váIasztásokon ilyen szép számmal megjelentek, és szavazatukkal személy
szerint őt és a programj átváIasztották. Elmondja, hogy akituzött célokat a
falu l akosságával, képviselőtestiilettel együtt szeretné megvalós ítani az
elkövetkezendő ciklusban, mindenki megelégedésére. Ehhezkérné és
igényelni is fogja a falu lakosságának segítségét, összefogását.

Ahogy már elmondta a falutévé nézőinek is, közvetlenül aváIasztások
előtt egy súlyos műtéten esett át, de mindent megtesz a gyógyulása
érdekében.

Az önkormányzati munkához mindannyiuknak sok sikert és
egészséget kíván.

6. napirend : Önko rm á ny zat bizottságain ak megvál as ztása.

Előadó: Dr.Dőczy Mariann korelnök

Dr. Dóczy Mariann korelnök: Az önkormányzati törvény a 2000lakos
feletti önkormányzatok részére kötelező erejűvé teszi aPénzigyi Bizottság
létrehozását.Ezen kívül aSzociáIis Bizottságnak van olyan képviselőtestület
á|taI átruházott hatásköre, melyet szoros határidőn belül végre kell hajtani,
megvál as ztása ezért sürgető.
Fentieken kívül létre kell hozni azŰgyrendi bizottságot' mely többek között
a képviselők, polgármester összeferhetetlenségi ügyeivel és
v agyonny ilatkozataiv al i s fo gl alk ozik.
Előzetes egyeztetések alapján javasoIja a Pénzigyi Bizottság elnökének
Farkas Istvánt, tagoknak ifi. obermayer Miklós képviselőket, valamint
uÁatne Sas Anikó nem képviselőt.
A Szociális Bizottságba javasolja, Lisztes Győző és Zsebeháry Károlyné
képviselőket, valamint Kocsó Jánosnét aki az idősebbeket ismeri, és
Teiermeyerné Nagy PaIőcz Magdolnát, aki a kiskorúkat ismeri. E
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Bizottságnak évekig elnöke volt dr. Dőczy Mariann háziorvos, de mivel
felmerült az osszeférhetetlenség a képviselői feladatok ellátása körül, ezért
talán nem vállalja.
AzlJgyrendi Bizottságba javasolja Pichler Józsefnét elnöknek, Imri Zoltán,
Lipp Józsefné képvíselőket tagoknak.

Kérdés. hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Mivel a Szociális Bizottság Elnöke évekig dr Dőczy
Mariann volt javasolja e tisztségre őt megválasztani.

Farkas István: Nagyon szívesen vállalja e feladat ellátását, amennyiben
képvi selőtá rs ai me gv áIasztj a.

Dr. Dóczv Mariann: Elfogadja ő is a SZoc. bizottságelnöki tisztségére a
jelölést szívesen.

A Képviselőtestület egyhangiilag _ I0 szavazattal, ellenszavazat néIkÍJl _ az
al áb bi határ ozatot hozta:

50t2006. lX.7.t Ó|<Kt. Sz. határozat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
P énztd;gyi Bizottságb a : elnöknek : F a rk as I stvánt
tagoknak: ifi. obermayer Miklós képviselőket, és

Mádlné Sas Anikó nem képviselőt megválasztotta.
Felelős: polgárme ster, jegyző
Határidő: azonnaI

A Képviselőtestület egyhangúlag - IO szavazattal,- ellensza vazatnélkül -
az alábbi hat ár ozatot hozta :

51t2006. tX.7.l Öl<Kt. Sz. határozat

Úrkút Község Önkormá nyzati Képviselőtestülete a
Szociális Bizottság elnökének: dr. Dőczy Mariannt,
tagjainak : Zsebeházy Károlyné, Lísztes Győző
képviselőket, valamint Kocsó Jánosné és Teiermeyerné
Nagy Pa\őcz Magdolnát- nem képviselőket -
megválasztotta.
Felelős: polgárme ster, jegyző
Határidő: azonnal
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5212006. (X.7.) okKt. Sz. határozat

Úrkút Kö zs é g Önkormány zati Képvi s e l őte stül ete

Ügyrendi B iiottság ot hoz létr e, melynek elnöke : Pichler

Jóáefiré, tagai:Lipp Józsefiré és Imri Zo\tánképviselők.

Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: azonnal

Dr. Dócz.v Mariann korelnokr: Eá követően felkérte a megválasztott

B'"tt-ág"k''.- kép"t'"lótestti1eti tagait,hogy az önkorm ányzat\ törvény

szerinti esktit tegyék le.

- Mádlné Sas Anikó, Kocsó Jánosné és Teiermeyerné Nugy Palőcz

Magdolna az eskii letették. _

_PÍaÍÍZsolt polgúrmester elnézést kér, de betegsége miatt _ az ülésrőI

túvozik.

7. napirend: Pichler József volt polgármester juttatása /végkielégítésel.

Előadó: dr.Dőczy Mariann korelnök

Dr Dócz.v Mariann: A po|gármesteri tisztségeL\áúásáró| sző].ő jogszabály

|.h.tő"é t"*i, hogy a polgármester részére, ha e tisztségét|ega\ább két évig

betöltötte és megbizatása azttj polgármester megvá|asztásáva| szíjnt ffiog,

végkielégítéskéit három havi illetményének megfelelő juttatás illeti meg ) ezen

ur7tn --tiuepriselőtesttilettovábbi 
három havi illetménynek megfelelő juttatást

is adhat. A vegkielégítés feltételekéntajogszabáIy még aztszabtaT'g, hogy a

polgármesteri-munkakör átadása megtörténjen. E feltétel teljesítve lett, mivel a

munkakö r átadás-átvétel rendben, megtörtént'

A plussz három havi juttatás megállapÍtását avolt polgármester í1a9ban is kérte,

meiyet az a1atoilőülés elején juttátott el a KépviselőtestüIethez. Kérelmében

.gyutt't hozzájéru|ását adta etémanyilt testületi ülésen történő

tíígya?ás?ű1oz.(Kére1met felolvasta, mely írásban a jegyzőkőnyv mellékletét

képezi.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Véleménye szerint a kötelező 3 havi végkielégítésen kívül ott

uat uto u plussz írrarri juttátás a volt polgármesternek, ahol több cikluson

keresztül látta el e tisáségét.
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Dr. Dóc4v Mariann: Vagy ha valaki munkanélkÍ'ilivé válik.

Pichler Józsefné: A volt polgármester visszamegy dolgozni volt munkahelyére,

|ebátnem lett munkanélkiili, mint a2}O2-igterjedő ciklusban az elődje.Ezen

kíVüt a volt polgármesternek a havi illetménye 365.500.- Ft, ami azt jelenti,

hogy a kötelező végkielégítés több mint 1 millió forint, és a plusszként kért 3

navi ;uttat ás azönkormányzat költségvetését felborítaná.

Farkas Istvarr: Itt az akérdés, hogy a munkája aLapjánmegérdemli-e vagy sem'

Lisáes Győző: Az elmúlt ciklusban is képviselőként dolgozott több mostani

kép"t..lőtá.'á*' egyiitt, és tudják, hogy a dön1ésekből a volt polgármester a

testtiletet kihagyta, van és lesz is több olyan dolog, ami az önkormányzatnaka

következő időszakban kemény gondot fog jelenteni.Ez a\apjanő nem javasolja

a plussz 3 havi juttatás megadását.

LIpp Józsefiré: Sajnos szerinte is voltak gondok a volt polgármesterrel, egyetért

Lisztes Győzővel.

Farkas Istvarr: Ha reálisan közelíti megezta dolgot, el kell mondani azt,hogy

.gy 4 é".' *"'kaviszony utánavégkielégítés 1 hónapra járó illetmény, most

meg 6 hónapról vartsző.

A Képviselőte stület e gyhangú \ag _ 9 szav azaÍtal, - ellen szav azat nélkül az

al ábbi hatétr ozatot horta:

53/2006. (X.7.) ÖkKt. Sz.határozat

A Képviselőtesti'ilet Pichler József volt polgármester

részére 3 havi illetményének megfe|elő plussz juttatásra

irányuló kérelmét elutasítja az önkorm ányzat pénzigyi
helyzetetmiatt.

Felelős: polgármester
Hataridő: azowtaL

Több tárgy nem volt, a korelnök az ülést 17.00 órakor berekesztette.

1_1\
Rieger Tiboi
alpolgármester

{olS;rp.*\

Rostási Mária


