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JEGYzoKÖNYv

Készült: Úrkút Község Önkorman yzati Képviselőtestülete 2007 . februar 1 .-én

(cstitorttiktinia.'. 17.00 őiaikezdóttel megtartott rendkívtili üléséről'

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Dr. Dőczy Mariann,
Farkas István
Lipp Józsefné,
Lisztes Győzó
Ifi. obermayer Miklós
Pichler Józsefiré,
Vassné Ba\ázs GYörgyi
Zseb eházy Káro lyné képv is e l ők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Máría jegyző

Távolma radását bei elentette : I mri Zo\tán képv i selő

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

@pes, mert a Testület 10 tagjából 9 fő jelen van.

Ezt követően ismert ette aztilés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 9

igen szav azatta\, _ ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

NAPIREND:

I . l AVálasztási B izottsá g té$ékoztatőja a v áIasúéts végleges eredményérő l'

A Megbízó levelek átadása.

Előadó: Molnámé Titscher Mariann
Választási Bizottság Elnöke

2.lKépviselő és a polgármester eskütétele'



2.lKépviselő és a polgármester eskiitétele.

Előadó: dr. Dőczy Mariann' Korelnök

3 . l A po l gárme ster i l letményének me gáILapítása.

Előadó: Dr. Dőczy Mariann
Kore1nök

4./ Alpolgárme ster me gválas rtása, e skütétele.

Előadó: Rieger Tibor
po1gármester

5 ./ Alpolgárme ster tiszteletdlj,ának me gállapítás a.

Előadó: Rieger Tibor
po1gármester

6.lYegyes ügyek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: A YáIasrtási Bizottságtájékoztatőja aválasztás végleges ered-
ményéről . Megbíző levelek átadása.

Előadó: Molnrírné Titscher Marianna YáIasúási Bizottság
Elnöke

Molnárné Titscher Mariann a Választási Bizottság Elnöke előterjesáését az

ülésen felolvasta, az írásos előterjesrtés ajegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés. hozzászőLás: Nem hangzott el.

A tájékoztató elhan gzásáú követően a Y áIasztási B izottság Elnöke a

Polgármesternek és Vassné Baláns Györgyi képviselőnek átadta aMegbiző
leveleket.

2. napirend: A Képviselő és a polgármester eskütétele.

E'lőadó: Korelnök
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Dr. Dócz.v Mariann korelnök: Az önkormányzati törvény 32.$.-ábanfog1a1taknak

megfelelően a képviselőknek és a polgármesternek ülésen esktit kell tenni.

Kérte előbb a képviselő, majd aztkövetően a polgármester tegyen eskiit.

_ Eskti az Ötv. 32. $.-ában előírtaknak megfelelően. _

Dr. Dóczy Mariann korelnök: A polgármesteri és a képviselői feladatok

eltátásaho z, v égzéséhez, erőt, egés zséget kívánt.

3. napirend: Polgármester illetményének megállapítása.

Előadó: korelnök

Dr. Dóczy Mariann korelnök: Tájékortat1a a képviselőket, hogy a polgármesteri

tisztsé g ellátásának e gye s kérdé seir ő| és az onkormány zati képvise lők
tisxeletdíj éről, szőIő lgg4. évi LXIV. Törvény 3. $. /1/ bekezdése és a 4. s. lU
bekezdé se rendelkezése szerint a pol gármester ill etményének me gá1 lap ítása

közérdekű adatnak minősül, ezértnyilvános ülésen kell megtárgyalni.

Egyben bejelenti aú.is,hogy a polgármesterreltörtént egyeztetés alapján, saját

eliatározásából, ő a döntéshozatalban nem vesztészt, mivel személyesen

éríntett.

Úrkút településen is a polgármester jelölt a jelöltbejelentéskor nyilatkozott anől,
hogy megválasztása esetén foállásban látja eI e tisztségét, ezért a polgármesteri

illetményt aköztisztviselők jogáI\ásáről szőlő többször módosított 1992. évi
XXIII. Törvény 43. $. lllbekezdése szerint megállapított illetményalap,
(36.800.- Ft) és a Pttv 3. $. (2) bekezdés szerinti szorzőszám (8,5 _ n'0 yo)

szor zataként, ö s sze g szerűen ke 1l me gá1 1 ap ítani .

Tehát a polgármester bérét havi 312.800.- FT és 404.800.- Ft közötti összegben

kell megállapítani.. Az adhoc bizottság nevében Farkas István képviselő tesz
javaslatot.

Farkas István ad hoc bizottság elnöke: A2007. évi költségvetési rendelet-

tervezetben a polgármester bére havi 404 elFt'ban lett megtervezve. A
Bizottság nevében javasolja, Rieger Tibor polgármester illetményét bruttó havi

360.000. - Ft-ban megállap ítarli 2007 . január 2I. napjáftól. A kettő közötti
különbözetet pedig j utalomk ént az év végén, eredményes munkav égzésbez

filző dő en me gá1 l ap ítani.



A Képviselőtestület egyhangúlag 8 igen szavazattal, - ellenszavazatné|I<tiI az

alábbi hatétr ozatot hozta:

3 t2007 . tl|.t.t Ó|<Kt. Sz. határozat

Úrkút Kö z s é g Önkorm ány zati Képvi s e 1 őte stül ete Ri e ger

Tibor főállású polgármester illetményét 2007. január

2I.napjától havi 360.000.- Ft.-ban áIlapitja meg'

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4. napirend: Alpolgármester megváIasztása. ZéffinIés keretében került rá sor,

- 
"urte 

napirendi pontrólkiilön jegyzőkönyv készült'

5. n apiren d : Alpol gárme ster ti szteletdíj anak me gá11 ap ítása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester: A polgármesteri tisáség ellátásÍnak egyes

r...*x.i"it szólí lgg4. évi LXIV. Törvény 4. $. (2) bekezdés szerint a

képviselőtestület atársadalmi megbízatásilalpolgármesternek a 2000-né1több

lakosú településen tiszteletdijat áIlapít meg úgy, hogy aZne érje el a társadalmi

megbízatású pol grárme ster ti szteletd íját, v agyis a 1 6 5 . 6 0 0 . 
_ Ft_ ot.

AzÁ\po\gárrmester havi tiszteletdíj át j avasolj a bruttó 1 0. 000. _ Ft_ban

megállapítani..

Kérdés, hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület 8 igen, I tartőzkodással (Pichler Józsefrré) az a|ább\

hatátrozatotbozta:

Úrkút Község Önkormány zat Képvise|őtestülete Pichler

J ó zs e fné társ adalm i me gbizatású alpo 1 gárme ster

tiszteletd iját 2007 . február 1 . napj ától havi bruttó 1 0.000.-

Ft-ban áIlapítjameg.

Felelős: polgármester
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. napirend: Vegyes ügyek.
a.) Ügyrendi Bizottság elnökének megválas ztása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieeer Tibor polgármester: Bizottságnaknem lehet tagsa a polgármester,
alpolgármester, köztiszsliselő, ezért azŰgyrendei Bizottság eddigi elnökének
Pichler Józsefnének a funkciója alpolgármesterré történt válasrtása miatt
megsztinik, helyette javasolj amegváLasztan\ Vassné Balé.zs Györgyi képvielőt.

Kérdés. hozzászólás : N em hangzott el.

A Képviselőte stület e gyhangúlag _ 9 szav azattal, el lensz av azat nélkül _ az
alábbi határ ozatot hoúa:

5/2007. (II.1.) ÖkKt. Sz. határozat

Úrkút Község Önkormányzat Képvi selőte stülete a

Ügyrendi Bizottság elnökének Vassné Balátzs Györgyi
képvi se lőt rne gvála sztotta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester azij'lést 18.00 órakor berekesztette.
Kmft.

Ilr
! t{o stqx- \\c \- ' 

-Rostási Mária
jegyző

'i_.\
Rieger Tibor


