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Köaégi onkormúnyzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rúkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.
Szdm:130-2/2009.

JEGYZOKONYV

Készütt: Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtesttilete 2009. február 1 0. -

én (csütörtökön) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester ,

Farkas István,
Imri Zoltán,
Lipp Józsefné,
ifi.obermayer Miklós,
Lisztes Győző
Vassné Balázs Györgyi,
Zsebeháry Károlyné

képviselők

Távolmaradását beielentette: Dr. Dőcry Mariann képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Tróbertné Klein Beáta iskola igazgatőja,
Karisztl Jánosné óvoda v ezetője

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
azúIéshatározatképes, mert a Testület 10 tagjáből9 főjelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag-9
i gen s z av azattal, - e l 1 en sz av azat néIkil _ e 1 fo gadott.

Napirend: 1.) Úrkut Község Önkormányzata2009. évi költségvetése _ rendelet-
Tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

2.) Vegyes ügyek.



a. ) Napközi otthonos Óvod a v ezetői megbizására páLy ázat'

Előadó: Rostási Mária jegyző

b.) Új Atlantiszt Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának módosítása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

c.) Köztisztviselők 2009 . évi telj esítménykövetelményei.

Előadó: Rostási Mátria jegyző

d.) Rostási Mária jegyző 2008. évi munkájanak értékelése.

Előadó: Rostási Mária jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

A. ) J e 1 ent és a lej átrt határi dej ű te stül eti hatátr ozatok vé greh qtás ár őI.

Előadó: Polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrík.)

Kérdés 
^ 

hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkÍ'il- a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l'.napirend: Úrkút Község Önkormányzata2009. évi költségvetése -
Rendelet-tervezet.

Előadó: fueger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^ hozzászőIás:



Vassné Balázs Györeyi: A2009 évi költségvetés számszaki részét alátámasztő
szöveges értékelést, és a rendeletet részletesnek, érthetőnek tartja, és bőségesebb
is mint az elmult évi. A szöveges indoklásban Szerepel, hogy aPénzugyi
Bizottság megtárgyalta a költségvetési tervezetet, azonban a véleménye nem
került csatolásra az anyaghoz.

Rostási Mária jegyző: Ez sajnáIatos módon kimaradt az anyagbőI, azonban a
jegy zőkönyvben foglaltakat most ismerteti.

Vassné Balázs Györgyi: A szóbeli tájékoztatást megköszoni. Ezt követően
felteszi a kérdést a jelenlévő intézményvezetők felé, hogy véleményük szerint
hol lehetne megtakarítani egy félmillió forintot. Kérdezi ert azért, mert az
önkormányzatnaksürgető módon meg kell oldania avízkérdését, de erre a céIra

tewezve nem lett.

Rostási Mária jegyző: Jelenleg azŰrklx-Ajka között megépítendő vizvezeték
terveinek engedélyezési eljárása folyamatban van' hogy aberuházásra mikor
került sor, aZ a képviselőtestület hatáskörébe tartozlk. A beruhátzáshoz nyilván
pénzigyi forrás is szükséges, éppen ezért a költségvetési indoklási részében
Ieírta, hogy a korábbi években a szennyvízcsatornázásra ,,spórolt'' pénz, ami
jelenleg 51 millió forint és a céItartalékban került elhelyezéSre' a testület
döntésének me gfelelően átc soportosíthat ő a v ízv ezeték építésére.

Vassné Balázs Györgyi: Igen, erttudja, azonban ez az összeg mindkét
beruházáshoznagyon kevés, ezérttette fel a kérdését. IskolánáI atuIőra,
helyettesítés és az egyéb lehetséges pótlékoknál lehetne csökkenteni.

Tróbertné Klein Beáta iskola igazgatója: Az adhatő pótlék 276 elFt, nem
jelentős összeg. A helyettesítésnél tewezett összeg elképzelhető hogy kicsit
túltervezett, és ha nagyon szorít a cipő, ott lehet spórolni, de tervezni kellett rá'
és pontosan nem szétmítható ki, mennyi kell.

Karisztl Jánosné óvodavezető: ők az alsó óvodába tewezték a konyhai
munkaasztal és a mosogató kicserélését, mert ert az ANTSZ előírta.

Lipp Józsefné: Hiányolja, hogy 2009 évben nem kerüIttewezésrekártyuzás miatt
semmiféle összeg, holott eztavaly sem lett eIvégezve, azidénpedig még több
kátyú keletkezett.

Rostási Mária jegyző: Az utak kátyinásáta aPénnlgyi Bizottság javaslata

aIap1án a tavalyi 5 00 e/Ft-hoz képest , az idén a Község gazdáIkodás
szakfeladaton 1 millió forint kerÍ'ilt tervezésre.



Farkas István: Neki most tűnt fel, hogy a Sportintézményekműködtetése
szakfel ad aton az E gyéb ké szletbe szerzé s ekn éI 4 5 0 eff t került tervezésre

tisztítőszerekre, porszívóra, felmosó szefrre, az ővodánál ugyanennél a tételnél is
450 eFt van, mely tisztítőszerek,2 csoportszoba festése, parkettafelujításra,
konyhák, mosdók tisztaságimeszelés, babaházaktelepítésére lesz felhasználva.

A kettő között lényeges különbség van.

Rostási Mária jegyző: Abszolút részletesen nem lehet minden szakfeladaton
minden tételt felsorolni. A tornacsarnoknál az egyéb készletbeszerzésnéI a

linóleumpadló, illetve a p arkettac si szol ás van benn.

Rieger Tibor polgármester: Erről már többször szó esett testületi ülésen is. A
parkettacsiszolás, az ajtők javítása, és egyéb dolgok e|végzésére az idén több

pétvkell a tomacsarnoknál is.

ImriZo\tán Igen a tornacsarnok fe\ifiítására több pérukell, erről már a

koncepció készítésénél is szó volt.

Farkas István: Így már érthető azösszeg és el is fogadható. Azonban felteszi a

kérdést, hogy a vagyonmegóvás érdekében aGlbicza János mit tesz,mert

tudomása szerint csak a kulcsot adja oda, és ha vége arendenlénynek oda viszik
neki a kulcsot. Így véleménye szerint nem történik meg az el\enőrzés, hogy mi
milyen áI\apotvolt a kulcs átadásakor és milyen amikor visszaadták neki.

EgyáIta\énkiamunkáItatőjaGubiczaJánosnak?

Tróbertné K1ein Beáta iskola ig.: A munkáItatőijogokat az iskola igazgatőja
gyakorolj a, azonban ez abelyzet így nem jó, mert a dolgoző az iskolánáI, az

óvodánál' a tornacsarnokban és a hivataLnáI is dolgozik,tetézve ezt azzal, hogy a

tornacsarnokot általá,}lan 4 őraután bérlik, így igazábőI nem tudja nyomon
követni' mikor hol van. Eú. az állapotot ő is megörökölte az elód1étől, de valamit
az ellenőrizhetőség miatt lépni kell.

Farkas István:Ert az állapotot rendesen le kell rendezni, a tornacsarnoknál
házirendet kellkidolgozni amit mindenkinek be kelltartania, és a munkaváIlalő
részére egyértelműsíteni kell, mikor, hogyan és hol dolgozik, miért felelős. Ezt
véleménye szerint egy későbbi időpontban kell a Testület eléhozni, kidolgozott
állapotban.

Rieger Tibor polgármester: Ez szerinte is folyamatosan gondot jelent, jelentett,

meg kell oldani, mind a munkaváI\alő, mind az önkormányzatjóljárjon. A
torn ac s arn ok házir endj ének e lké szíté s e fo lyamatb an v an.
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Vassné Balázs Györgyi: Szeretné, ha a Testület visszatérne a költségvetésre.
Neki az avéIeménye, hogy a 12 ezer forintos melegétkeúetésijegy helyett
kapjon mindenki 6 e Ft-os hidegétkezési utalványt mint tava|y, kivéve az ővodai
dolgozókat, akik nyilván ott esmek.Ezenkívül lehet hogy nem is akarja minden
dolgoző a 12 eFt-ot igénybe venni, mert nem tudja elkölteni. Igy itt is meg
lehetne spórolni 240 elFt-ot évi szinten.

Rostási Mária jegyző: Az ebédcsekk helyben is beválthatő Bujtor József
melegkonyhás éttermében, ezenkívül mind Ajka, mind Veszprém legtöbb
éttermében, és több CBA áruházban, aholmeleg ételeket is lehet kapni. A
1 e gj obb p ercze minden önkormány zati dolgozőnak az lerlrte, ha az óvo da
konyháján keresztül megoldható lenne a melegétkeáetés, de ezt csakaz óvodai
dolgozók tudják igénybe venni.

Farkas István: Ó már korábban is azt javasolta, hogy azigazságosság érdekében
minden dolgoző - nemcsak az ővodai dolgoző - kapja meg a 12.000.- Ft-os
melegétkezésilehetőséget, akár ebédcsekk formájában,ha ez így megfelel a
dolgozóknak.

Vassné Balázs Györgyi: Mivel azönkormányzatilyennagybervhéaás előtt áI|, ő

azt javasolja, hogy ne legyen 12 e/Ft-os ebédcsekk, csak a 6.000.- Ft-os
hidegétkeztetésiutalvány. Kéri a polgármestert eú. szavaztass meg a Testülettel.

Rieger Tibor polgármester: Aki egyetért VassnéBalá.zs Györgyi képviselő
javaslatával, mely szerint az önkormányzati dolgozók a I2.00a.- Ftos ebédcsekk
helyett a 60 00. - Ft-os hidegétkezési utalv ányt kap1ék, az kézfenntartással
szavazzon.

A Képviselőtesttilet 1 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 0 tartozkodással
Vas sné B alézs Györgyi j av aslatát e lutas ította.

Rieger Tibor polgármester: Amennyiben a 2009 évi költségvetéshez több
hozzászőlás, vélemény, kérdés nincs, úgy kéri szavazzon a képviselőtestület.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal 1 nem szavazattal,0 tartőzkodássa| az

a|ábbi rende l ete t ho zta:

3/2009. (II.1L.) ökKt rendelet

Úrkút Község Önkormányzata 2OO9. évi
költségvetése.
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(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkonyv
mellékletétképezi.)

2. napirend: Vegyes ügyek'

a.) Napközi otthonos Óvoda vezetői megbízására páIyázat.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés"hozzászőLás:

Lipp Józsefné: Nagyon gyorsan elmúlt ezaz öt év. De a jogszabáIyok alapján ki
kell írni apáLyázatot.

A Képviselőtestület egyhangúlug_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az alábbi batár ozatot hoúa;

5/2009. (II.10.) ÖkKt határozat

Úrkut Közs é g Önkorm ány zati Képvi s e 1 őte stül ete

páIyézatot hirdet a fenntartásában működő Napközi
otthonos Óvoda (8409 Úrkut, Mester u. 1.)

őv o dav ezetői feladatainak ellátására.
Az óvodavezetőimegbízás 5 évre szól és 2009.
augusztus I. napjátőI20l4.jú1ius 3I. napjáig terjed.
P áIy ázati fe ltéte 1 ek : magy ar ál 1 amp o 1 g ár ság, büntetlen
előélet, szakirányú felsőfoku iskolai végzettség és
felsőfokú óvodapedagógusi diploma. Előny j elent:
legalább 5 év óvodavezetői munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat, i11. német nemzetiségi
nyelvismeret.
A páIyázatnak tartalm azni keII: a páIyénő szakmai
önéIetr aj zát, az intézmény v ezetésére vonatkozó
pro gramo t, a szakrnai hely zetelemzé sre épülő
fej lesztési elképzelésekkel, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, az összes iskolai végzettséget
igazo\ő oklevelek hiteles másolatát.
ApáIyétzatbenyújtásánakhatárideje aKormátnyzati
S zemélyügyi Szo1g áItatő és Köziga zgatásí Képzési
Központ (KSZK) internetes oldalán történő
megjelenést követő en, 2009. március 31.-ig.
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A pályázatbenyújtás ának helye: Községi
Önkormányzat (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.)

A páIy ázat elbírálásának határidej e : 2 009. j úlius 1 5 . _ig'

Illetmény: A kjt. szerint.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. február 15.

b.) Új Atlantisá Többcé1ú Kistérségí Társulás Társulási
megállapodásának módosítása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(Az e\őterjesztést a képviselők előre CD-n kapták ffi€g, mely CD a jegyzőkönyv

mellékletét is képezi.)

Kérdés. hozzászőÍás:

Pichler Józsefné: Eú' aTársulási Megállapodást minden hónapban módosítani

ke11?

Rieger tibor polgármester: Már je\erte ő is a kistérség munkaszewezete felé,

@olog,hogymindentestületiü1ésenezzeIke11fog1a1kozni.

A Képviselőtestület egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _

az alábbi határ ozatot hozta:

ó/2009. űI.10.) ökkt határozat

1. Úrkút Község Önkormányzatának
Képviselő-testtilete elfogadja az Ú:
Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás _ a

Társulási Tanács 412009- (I.21.) TT.
számu határozatával elfogadott
módosítását az előterjesztés 1. szátmu

mellékletében
megfe1e1ően.

foglaltaknak

z. v*tt Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a
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polgármestert, hogy u, Úi Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás többször
módosított Tarsulási Megállapodását
aláírja.

3. Úrkut Község Önkormányzatának
Képviselő-testi'ilete utasítja a
polgármestert, hogy a határozatot az
Ú: Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Elnökének ktildje meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

c.) Köztisztviselők 2009 . évi telj esítménykövetelményei.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kér dés " hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúIag_ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkÍil-
az alábbi hatátr ozatot hozta:

7 t 2009 . (II.1'0\ okkt határ ozat

Úrkút Kö zs é g Önkorm ány zat Képv is e 1 őte stiil ete a
koztisztv is e 1 ők e gyéni munkate lj e s ítményének
értékelési rendszerének működtetése érdekében, az
e gyéni te lj e s ítménykövetelmények me gállap ítása
alapjául 2009 . évre kiemelt célokk ént a következőket
áIlapít1ameg:

l.) az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtása során a gazdáIkodás
szabáIyszeníségénekbiztosítása,acélszeniségi,
hatékonysági és takarékossági szempontok alapj án,

2.) az adőhátralékok, egyéb kintlévőségek
be szedé sére hatéko ny intézkedé sek,
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3 . ) önkorm ényzatok számára kiírt pály ázati
l ehető sé gek fokozott kihaszn áIása a fej 1 e szté si
célok érdekében,

4 .) P áLy ázatok e l ők é szítés éb en - me gírá s áb an v aló
közreműködés.

5.) KEOP II. fordulóspáIyázati eljáráson való
hatékony közreműködés.

6.) gyors, hatékony, szakszeru, udvarias ügyintézés.
7.) folyamatos önképzés, a munkáltatő áLtaI elrendelt

továbbképzé s eken v aIő r ésnt étel, a me gszer zett
ismeretek hasznosítása a mindennapi munka során,

8.) .a feladat ellátásához kapcsolódó jogszabályok
ismerete és megfelelő alkalm azása,

9) a2009 évben sona kerülő EU parlamenti
v áIasztások j ogszení, törvénye s

e\őké szítés e, b onyo litás a, vé grehaj tás a.

Jelenhatározatbanmegfogalmazottkiemeltcélok
alap1án a Képviselőtestület felkéri a polgármestert,

hogy évente március 3l-ig gondoskodjon ajegyzőre
vonatkozó egyéni telj esítménykövetelmények
meghatározásétrőL.
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselőtestület által
meghatár ozoff. kiemelt célok alapján évenként március
3 1 .-ig a hivatalb an dolgoző közúsnviselők egyéni
telj e s ítményeit határ ozza me g.

Felelős : polgárme ster, jegy ző
Határidő: 2009. március 31.

d.) Rostási Mária jegyző 2008. évi teljesítményértékelése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

Rieger Tibor polgármester szóbeli előterjesztésében az aLábbiakat mondja:

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jegyző vonatkozásában a

polgármester határ ozzameg a telj esítménykövetelményeket és a telj esítmény

értékelést is a polgármester készíti el.

A 2008 évi teljesítménykövetelményeknek Rostási Mária jegyzó maradéktalanul

eleget tett.
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A napi munkája során a jogszeruséget és Úrkút község érdekeit tart:a szem előtt.

Azugyfelekkel emberségesen jár eI, átérzi a problémájukat és a törvényes

keretéken belül maradéktalanul megtesz mindent, hogy az áIlampolgárok ügyeit

e1intézze. A munkatársaitól is a reá jeL\emző kifogástalan munkátvíxja eI,

amennyiben a beos ztottjainak valamilyen problémáj a lenne, abban

maradékta1anul segít. Munkáj át precízen v égzi, szabadidej ét nem kímélve.

Kérdés. hozzászólás : N em ltangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiil_ a
telj esítményértékelést elfogadta.

e.) Rieger Tibor poleármester : Tá$ékoztat1a aKépviselőtestiiletet,hogy a bánya

bezáráiátkövető vízellátással kapcsolatban egyeztető megbeszélést hívott össze,

mely a DRV és a Bánya is képviseltette magát. A megbeszéIéstkövetően

.gyé't.l-űvéváIt,hogy a kiviteli munkákra pályázati forrást kellkeresni, ennek

érdekében lobbyzni kell.
A továbbiakban elmondja, hogy a Szennyvízcsatornázással kapcsolatban a

KE9P páIyáuatieljárás II. fordulój árakésnilapáIyézat, melyet előreláthatőIag
júniusban be lehet adni.

A Képviselőtesttilet a Tájékoúatőtegyhangúlag _ 9 igen szavazattal,

ellenszav azat néIkjjl el fo gadta.

Több tárgy nem volt, a polgármester azü\ést 19.00 órakor berekesztette.

Kmft.

C\T
RHget Tibor
Po1gármester

tlílo 
"qj.*. '--J,.^. o-

Rostá'si Mária
jegyző


