
Köa égi Önkormúnyzat Képvis előtestiilete
8409 Urkút Rdkóczi u. 45. TeL: 88/230-003.
Szóm:39-L/2006.

JEGYZ,őrÖNyv

Készütt: Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete 2006.januar 26.-án
(csütörtökön) du. 17.00 őrai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgiírmester
Rieger Tibor alpolgármester
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisáes Győző,
Pichler Józsefné,
Vassné Baláns Györgyi képviselők.

Távolmaradását bei elentette: I mri Zo|tán és Mádlné Sas Anikó képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mrária jegyzí|

Pichler József polgiírmester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
hatátrozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fő jelen van.

Eá k<jvetően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag - 8 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott.

NAPIREND: l.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Trársulási Megállapodásrínak
Módosítása.

Előadó: polgármester

2.) Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás j óvahagyása'

Előadó: polgiírmester

' 
, yrffi"T."í.":g Önkormrányzati Képviselőtestülete 2006. évi

4.) Vegyes ügyek.

a') Községi zászló-tervekről.
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Napirend tárevalása előtt:

a.) Jelentés alejart határidejű képviselőtestületi határozatokvégrehajtásáról.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ a Jelentést
egyhangúlag elfo gadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

1. NAPIREND: Úi attantiszt Többcélú Kistérségi Trársulás Társulási megállapodásrínak
Módosítása.

Előadó: polgiírmester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőlás:

Pichler Józsefné: Ez a Társulási Megállapodás már sokadszorra lett módosítva és igazáből
még most sem érti a lényegét.

Kökön}'ei Edit: Szeretne magyarézatot kapni, miért lett ilyen roham tempóba <jsszehíwa a
Testiilet.

pictler lozserpolm Tájékozratja a Testi.iletet, hogy azÚ1 Atlarrtiszt Ttibbcélú
Trársulás önkormányzataiközt többen voltak olyanok, akik nem írték aláa Tarsulási
Megállapodást, illetve nem fogadtrák el. Ezért anyirádi és a halimbai polgármesterek
kezdeményezésére, több megbeszélés történt a polgármesterek kcia, 6s utt'o pillanatban
sikerült meggyőzni őket, hogy a Megállapodás elfogadásával előnybe kenilnei az
önkormányzatok.
A nyirádi jegyző vezetésével átdoLgozásra került a Társulás Megállapodás, melyben miír a
garanciák is benn vannak, ezen kívül több feladattal ki is egészült.
Igy mar javasolja az elfogadását.

Pichler Józsefné: Mik ezek a garanciák?

Rpstasi Mrária jegyző: A többcélú tiírsulásokra vonatkoz ő 2OO4. év CVII törvényben foglaltak
alapjanvalamennyi feladat és hatáskör közös ellénásaratársulnia kell. Ez legelőször három cél
érdekében történt: a belső ellenőrzés, a hulladékg azdálkodás és a teniletfejlószés érdekében,
aztrín kibővült az oktatás és neveléssel, szociális és egészségügyi ellátáss il, amaiharmadik
módosításban miár minden feladat és hatáskör szerepel. Rclgzítesre kerültek a garanciális
ftnanszirozási szabályok is.
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A Trírsulás által felvállalt feladatokat a Tarsulás szewező tevékenységével, atag
önkormrínyzatok által azegyes feladatok el|átásaralétrehozott szervezeti formában, vagyis
további tarsulások útján teljesíti. Amennyiben ezeknek a feladatoknak az ellátására a
költségvetési t<irvény kiegészítő, osztonző támogatást biztosít, azon önkormányzatbevétele
lesz, amely önkormányzat ellatottjaira tekintettel azt a költségvetési törvény biztositja.
P.l. az oktatásban,ha az urkúti tanulók után atarsulás jogosult lesz ilyen üímo gatásra, akkor az
Úrkút önkormanyzat bevételeként fog jelentkezni. De igy lesz ez más feladat közös el!átása
során is.

Pichler Józsefné: Így már érthető. Végül is ez azt jelenti, hogy az önkorm ányzatplussz
pérueldtez jut. Ezt miért nem lehetett mar korábban a Tiírsulási Megállapodást még alá nem
írt önkormrínyzatokkal is megértetni, valamint a jogi formáknak megfelelően kidolgozni?

Rostísi Maria iegyző: Véleménye szerint a többcélú tarsulásnak igénybe kellett volna venni a
jegyzők szaktudását is. Ezt többször jelezte apolgrármesternek is'

Pichler József polgtírmester: A nyirádi jegyző is elmondta, hogy ott mríködik jól a többcélú
tiírsulás, ahol a munkaszervezetvezetóje jegyző volt'

Rieger Tibor alpolgiírmester: Itt pénzügyileg járnak jól az önkormányzatok, amire nagy
sziikségiik is van. Javasolja a módosítás elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag 8 igen szavazattal, _ ellenszavazat nélkül az alábbi
hatánozatothozta:

4 t2006. I.26.\ Öl<Kt batár ozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete módosítj a a, Ú1
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás e
jegyzőkönyv melléklete.

A képviselő-testület megbizza a polgiírmestert és a jegyzőt a
módo sított, e gysé ges szerkezetbe fo glalt me gállapod ás aláír ásáv al.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2006.január 3 1

2. napirend: Belső ellenőrzési Trársulási Megállapodás jóvríhagyása.

Előadó: polgármester

(Iarsos előterjesáést a képviselők előre megkaptak.)

Kétdés.ItozzászőIás:
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Rostási Maria jegvző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a belső ellenőrzés
megszervezése törvényi kt}telezettség. Mrír hosszabb ideje húzódó gond, most végre sikerül
létrehozni és múködtetni.
Lényeges dolog az is, hogy az önkormányzatnak külön eÍTe nem kell fizetni, mert a többcélú
tiársuláson belüla kiegészítő normativa fedezetetnyújt e feladat elvégzésére.

Pichler Józsefné: Javasolja a megállapodás elfogadását. Ó az anyagot áttanulmányozta és
jónak tartja.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

5 1200 6. ff .26.| ö|<Kt batár ozata

Úrkút Község Önkormanyzata részt vesz a belső ellenőrzésre Nyirád
Község Önkormányzata gesztorságával létrehozott társulásban. A
társulásban lévő önkormányzatok a belső ellenőrzés a 2006. évi
mtíködési költségekhez igénybe vehető normatívák mértékéig járulnak
hozzá. Ezen felül a társulásban résztvevő önkormányzatok 2006. éwe
vonatkozóan a belső ellenőrzés működtetéséhez kiegészítő sajat fonást
nem biztosítanak.

Az önkormányzat vállalja a társulási megállapodásban meghatiírozott
j ogokat és k<itelezettségeket.

A belső ellenőri feladatok ellátásaIól szóló megállapodás e jegyzőkönyv
melléklete.

A képviselő-testiilet megbizza a polgármestert és a jegyzőt a belső
e l l enőri fel adatok ellátását őI szó ló me gáll apo dás aláír ásáv al.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2006. január3l .

3. napirend: Úrkút Község Önkormrínyzat20O6. évi Munkaterve.

Előadó: polgiírmester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Javasolja vegyes ügyek keretében belevenni a két testi'ileti ülés között
végzett munkájáról a polgrírmester tájékoztassa a Testületet' Ugyanis semmi információ nincs
anól, hogy mit csinál a polgiírmester.

Kökönyei Edit: Erről mindig is tájékoztatást kellene adnia a polgármesternek, mert a
Szervezeti és MűködésiSzabáIyzat is így rendelkezik.

Vassné Balazs Györeyi: Nem érti, hogy ez miért maradt, marad el.



Pichler József poleármester: Megfogja adni a tájékoztatást.

Köktinyei Edit: Pontos nap nincs megadva.

Pichler József polgrírmester: Amennyire lehet, legyen minden hónap 2.hétfője.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothotta:

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete 2006. évi
munkaterve.

(A munkaterve szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletét képezi.)

Felelős: polgiármester
Hatíridő: 2006. december 31.

4. napirend: Vegyes ügyek.

a.) Községi zász|ótewekről.

Rostrísi Mráriajegvző: Bemutatja az Akviral Kft által megküldött zász|őterveket.

Pichler józsefné: Mrár korábban megnézte a terveket, és hogy összhang legyen a címer és a
zászló színei kozött, ő javasolja a4 szterv elfogadását.

Rieger Tibor alpoleiírmester: Neki személy szerint a3 sz, amelynek kék-ezüst színei vannak
tetszik.

Pichler József polgrírmester: Javasolja a szavazást előbb a 4 sz tervekre.

A Képviselőtestület 5 igen, 2 nem, 1 tartozkodó szavazattal a 4 sz zászlótewet fogadta el a
piros-ezüst színekkel.

Több targy nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor berekesztette.

Kmft.

'*?ehinJ.b'-
Jegyzo


