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Köa égj onkormónyzat Képvis előtestülete
8409 Urkút Rúkóczi tL 45. TeI.: 88/230-003.
Szóm:161-2 /2008.

JEGYZŐKÖNYv

Készült: Úrkút Község Önkormán yzati Képviselőtestülete 2008. februar
I2.-én(kedden) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpol gárme ster
Dr.Dőczy Mariann
Imri Zo\tán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
I{. obermayer Miklós
Vassné Balázs Györgyi
Zsebeházy Károlyné

képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület mind a 10 tagja jelen van.

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

Igen szavazaIta|, - ellenszavazatnéIkil _ elfogadott.

NAPIREND: 1.) Úrkút Község Önkormányzat}O}8 évi költségvetése
rendelet-tervezet .

Előadó: polgármester

2.) Vegyes ügyek.
a.) Köztisztviselők 2008. évi telj esítmény követelményei.

E'lőadó: jegyző
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b.) Rostási Mária jegyző teljesítmény értékelése.
Előadó: polgármester

c.) Polgármesteri illetmény megállap itása.
Előadó: Pichler Józsefné ad hoc bizottság elnöke

d.) Kőrhazi Felügyelő Bizotts ágba delegálás.
Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:

A. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehqtásaről.
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül _
alqárthatáridejű testületi hatétrozatok végrehütásarőI szőIőjelentést elfogadta.

B. Polgármesteri tájékotratás a két testületi ülés között történtekről.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

A Képviselőtestület a polgármesteri tájékoilatást egyhangúlag _ 10 igen
szav azattal, - e 1 len szav azat né lkül - e 1 fo g adta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

I.NAPIREND: Úrkút Község Önkormány zat 2008 évi költségvetése
rendelet-tewezet

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés,hozzászőIás;

Vassné Balázs Györgyi: Több kérdése is van. Az első a bevételeknélmit takar a
bérp o litik ai intézkedé s, me ly 2 mi 11 ió forint.
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A második kérdése a köáemető fenntartásanáItewezett 48 elFt+ áfá-ra
vonatkozik.Ez szemétszállításra is kevés, a temető fenntartásához viszont a
nullával egyenlő. Ha önkormányzati fenntartású lenne a temető' úgy több pénzt
kellene tewezni, valamint aravatalozőtis fel kellene újítani, mert nagyon rossz
állapotban van. Amennyiben a temető nem önkormányzati fenntartású, hanem
egyház\, úgy viselj e az osszes költséget az egyház.
A harmadik kérdése, illetve ez egy megáIlapítás, nem letttewente a

fogorvosnak támogatás. Miért?

Rostási Mária jegvző: A közalkalmazottak,köztisztviselők 2008. január 1.

napjátőltörvényben meghatározottak alap1án átlagban 5 Yo-os bérfejlesztésbe
részesülnek, mely bérfejlesztés egy részét az áIIam támogatja. Előzetes
számításaink szerint ezkb 2 millió forint, a felmérésre március elején _ kerül
sor. A költségvetés bevételi oldalán a bérpolitikaiintézkedés ezt az összeget
takarja.

Rie ger Tibor pol gármester : A temető önkormány zati tulaJdonba adásáv al
kapcsolatbanmár többször tárgyaIt a plébános úrral, azonban a nem megfeIelő
sírhely-nyilvántartás miatt és a sírhely megváltás nyilváttartás miatt egyenlőre
á11 a dolog.
A fogorvos új rendelőbe költözhetett, melyet az önkormányzat saját
költségvetése terhére épített és adott át a fogorvos praxis szátmána.

Ami korábbi években a fogorvosi támogatás volt, az a300 e/Ft átkerült a

háziorvo si rende 1ő felt$ításár a.

Lipp Józsefné: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a tornacsamok bérleti díja
200I óta nem váItozott, nem emelkedett. Nem kellene ezt is emelni?

ImriZoltán Yéleménye szerint a tornacsarnok bérleti díját nem kell emelni,
mert így is elég sok. Sokan nem tudják megfizetni.

Lisáes Győző: A bitumenes sportpálya kerítésére árqánlat lett kérve?

Rieeer Tibor polgármester: Igen, atava|yi évben kért CsajágiLászIő helyi
vállalkozótól, mely 1,500 efft-os volt.

Pichler Józsefné: Mit takar eZ az árajánlat?

Rieger Tibor polgármester: A kerítést, mely szögvas keretbe hegesáett háló.
A kerítés oszlopokat pedig aközcéIű dolgozókkaI szándékozik elvégeztetni.
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Vassné Balázs G. ).örgyi: A szöveges előterjesztés végén van az iskola
igazgatőjának egy kis összefoglalőja, melyből ail. olvasta, hogy szeptember l-től
egy fő pedagógus munkába fog állni. Akkor egy főveltöbb lesz alétszám.

Tróbertné Klein Beáta: Nem lesz több, mert félállásban lesz egy másik félállású
pedagógus mellett.

Rieger Tibor polgármester' Úgy véli, a 2008. évi költségvetés elfogadható.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül-
az alábbi rende 1 ete t hozta:

1/2008. (I.13.) OkKt rendelet

u.t ,it Község Önkormányzat2O}8. évi
költségvetése.

(A költségvetés szó szerinti szövege a
j egyzőkönyv mellékletét képezi)

2.napirqnd: Vegyes ügyek.
a.) Köztisztviselők 2008. évi telj esítmény követelményei.

Előadó: jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kér dés, hozzászőIás: Nem hangzott eI

A Képviselőtestület egyhangúlag - 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül -
az alábbi határ ozatot hozta:

9/2008. (I.12.) ÖkKt határozat

Úrkút Közsé g Önkormány zat Képv iselőte stülete a

koztisztvi s e 1 ők e gy éni munkate lj e s ítményé nek értéke l é s i
rendszerének működtetése érdekében, az egy éni
te lj e sítménykövete Imények me gállap ítása alapj ául 2 0 0 8 . évre
kiemelt célokként a következóket á|Iapítja meg:

I.) az önkormány zat 2008 . évi költségvetésének végrehajtása
során a gazdálkodás szabáIyszeníségének binosítása, a
célszeníségi, hatékonysági és takarékossági szempontok
alapján,
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2.) safttműködési bevételek és az adóbevételek növeléséte, az
adőhátr a\ékok, e gyéb kintl évő s é gek b ehqtás átra hatéko ny
intézkedése,

3.) önkormányzatok számára kiírt pályáLzari lehetőségek fokozott
kihasználása a fejlesztési célok érdekében,

4.) gyors, hatékony, szakszerú, udvarias ügyintézés.
5.) folyamatos önképzés, a munkáltatő áItaI elrendelt

továbbképzéseken v aIő r észv étel, a megszerzett ismeretek
hasznosítása a mindennapi munka során,

6.).a feladat el|átásához kapcsolódó jogszabáIyok ismerete és

me gfelelő alkaLmazása,
7.) a2008 évben SoÍTa kerÍilő népszavazás jogszerű, törvényes
bonyo lítás a vé greh ajtása.

Jelenhatározatbanmegfogalmazottkiemeltcélokalapjána
Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy évente március
3 1 -ig gondoskodj on a j egyzőre vonatk oző egy éni
telj esítménykövetelmények meghatár ozásátr őI.

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselőtestÍ'ilet által
meghatározoIt kiemelt célok alapján évenként március 31.-ig a
hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni telj esítményeit
határozza meg.

F elelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: 2008. március 3 1 .

b.) .) Rostási Már\a jegyző teljesítmény értékelése.
Előadó: polgármester

1Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiil _
az alábbi határ ozatot bozta:

10/2008. (II.12.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXII. törvény 34. $. (6) bekezdése alapján
Rostási Mélria jegyző részére meghatánozott
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telj esítménykövetelmények értékeléséről szóló
tájékoilatót e l fogadj a.

(Az értékelésről szőIő tt$ékoztató a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

c.) Polgármesteri illetmény megállapítása.

E'lőadó:Pichler Józsefné ad hoc bizottság elnöke

Pichler Józsefné ad hoc bizottsáe elnöke: Ta1ékoztatja a Képviselőtestületet,
hogy az önkorményzati dolgozók átlagban 5 oÁ-os béremelést kaptak, ezért
javasolja abizottság, hogy a polgármester bére is legyen megemelve 5 Yo-kal
2008. január l. napjátőI. Az 5 Yo-os béremeléssel 378 e/Ft lenne a havi
i1letménye.

Kérdés^hozzászőIás:

obermayer Miklós: Ezt ő is így tartja megfelelőnek. Ha már mindenki kap
béremelést, a polgármester is kapj on.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal,2 tartőzkodó szavazattal, - ellenszavazat
nélkül az alábbi határ ozatot horta:

11/2008. (II.12.) ÖkKt határozat

A képviselőtestiilet Rieger Tibor polgármester részére
2008. január l. napjátől havi illetményét 378.000.- Ft-
ban áIlapítja meg.

Felelős: jegyző
Határidő: azornal

c.) Kőrhá,zi Felügyelő Bizotts ágba delegálás.

Előadó: polgármester

Rieger Tibor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fekvőbeteg szakellátást nffitó egészségügyi
intézményekben kőrhazi felügyelő tanács működik. A felügyelő tanács
megbizatása négy évre szól. Eddig dr Dőczy Mariann volt az FT tagja, javasolja,

hogy küldöttként az önkormányzat most is őt delegálja.



Kérdés.hozzászőIás:

Lipp Józsefné: A javaslattal egyetért.

A Képviselőtestiilet 9 igen szavazatta| I tartozkodó szavazattal, - ellenszavazat
nélkt'il az alábbi hatátrozatot horta:

1212008. (II.12.) ÖkKt határozat

Úrkut Község Önkormányzat Képviselőtesttile te az
Ajkai Kőrhé.z;i Felügyelő Tanácsba - a választások
lebonyolítására_ ktildtiuként dr Dőcry Mariann Úrkút,
Május I tér 7. sz. alatti lakóst delegálja.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2008. február 28.

Több tárgy nem volt, a polgármester azilést 19.00 órakor berekesztette.

kmft

polgármester

\\
(LO"ü*'rü^'=-
Rostási Mríria

jegyző


