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rÉszü.r. Úrkut Község Ónkormanyzati Képviselőtesttiletének 1998. október

29.-étl lcsuiortokorl du. 17.oo órai kezdettel megÍartott a]akuló

tilésről

JELEN VANNAK: Ffaff Zsolt polgármester.

Dr.Dőczy Mariann,
Imrj ZoltÍn,
Klein ZaltÍnné
Ifi. Lisztes Győző,
Mádlné Sas AnikÓ,
Rieger Tibor,
Sziics Péter,
Tenk Attila,
Vassné Balazs Györryl képviselők

Rostási }idilr:ra jegyza
Teiermeyer Márton Valasztási
Bizottság Elnöke

Az tilés helye:Kozségbána _ tanácskozi tercm.

Rieger Tibor korelnök koszöntött e azl]rkűa Ónkormanyzat alakuló tilésén

megielenteket. Megallapitotta' hogy az tilés batáxozatképes, mert a

Képviselőtesttilet mind a lo tagja jelen van.

pa t o".toen ismertette azulésnapirendjét' melyet a Képviselőtesttilet

e gyhangulag elfo gadott.



l.lYáilasztásí Bizotts ástájékoztatőJaaválasrtás végleges eredményéről, és a

MegbizÓ levelek Í$adása.

Előadó: Teiermeyer Márton Viálasáási Bizottság Elnöke

2.l Képiselőtestti{et és polgármester esktitétele'

Előadó: fueger Tibor korelnÓk

3 .l Polgármester illeünényének megallapítása'

ElőadÓ: fueger Tibor korelnök

4./ AlpolgáLrmester megválas ztása.

Előadó : Pfaff Zsolt polgiírmester

5./ Alpolgármester tiszteletdijanak megallapitása'

ElőadÓ : Pfaff Zsolt polgánnester

6 . l Megbizás Úrkut Község Önkormany zata Szerv ezeti és Mtiködési

SzabáilyzatÍnakfeltilvizsgáilatára.

ElőadÓ : Pfaff Zsolt polgármester

7 . l Bizottságok me gviílas ztása -

Előadó : Pfaff Zsolt polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA.

l. napirend.Valasáasi Bizottsá gtájékoztatoja avÍilasztás végleges eredményéről

és a Megbizólevelek átadása'

Előadó: Teiermeyer Márton Valasztási Bizottság Elnoke

Teiermever Miárton a Valasztási Bizottság Elnöke előterjeszt ését aztilésen

f.lolrrurt", mely a jegyzőkÓnyv mellékletét is képezi.
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Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

Atájékoztatő elbangzását kovető en aYáúasáási Bizattság Elnoke a

Polgrármesternek és a képüselőknek átadta a MegbizÓleveleket.

2. napirend: Képviselőtesttilet és polgármester eskíitétele.

Előadó: Korelnök

Rieger Tibor korelnok Az onkorrnányzatitörvény 32. $'ában foglaltaknak
megfelelően a képüselőknek, és a polgármesternek az alal<vlő tilésen esktit kell
tenni' Kérí előbb a képviselők vele eryíitt, majd a polgármester tegyen esktit

Eskti azÖnkorményzati tv. 32. $.-ában előirtaknak megfelelően.

Rieger Tibor korelnök. A polgrírmester feladatok, valamint a képüselői feladataik

ellátásrího z, végzéséhez, erőt, egés zséget kivan mindannyiuknak.

3' napirend: Polgármester illeünényének megallapitása'

Előadó: korelnok

Rieger Tibor: Tájékonat1a az Alakuló l]lés részvevőit, hogy a polgánnesteri
tisztség ellátasrírrak egyes kérdéseiről és az önkorm ényzati képüselők
tiszteletdij áről szőló1994. Érri rxv. Tv. 3. $. /V bek. és a 4. $. /V bek.
rendelkezése szerint a polgánnester illetményének megallapitását a

Képviselőtestti{eÍrek nyilviános tilésen kell megtargyalnia, mivel a polgármester
illetéménye kozérdekti adaürak minőstil.
Egyben bejelenti azt is az Alakuló üés részvevőinek, hogy a polgármesterrel
tÓrtént egyeztetés alapjan, ő a dontéshozatalbannem YesZ részt.

A polgármester illetményetavezetői pÓtlék nélktil számitott minisáeri illetrnény
*ághát,í'ozott keretei kozotti osszegben kell meghatiroai. Úrkut kozség
esetében, mivel a lakosság 3ooo fŐnél kevesebb,igy aminiszteri illetmény
3 5 _60 Yo-ában lehet meghataro mi, arrrcly összegszertie n 7 9 .852.- Ft-tól
136.850._ Ft_ig terjedhet. Jelenleg a polgármester illeÍnénye: l2o.ooo.- Ft/hó.

Kérdés" hozzászÓlás:

Dr. DÓcz.v Mariann: Javasolja ezt azösszeget megallapitani , és aztkövetően, a

kÓvetkező koltsé gveté si évben uj ra vis sz aterni r á.
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A Képviselőtesttilet eryhangul ag 19 szavazattal - ellenszavaz.atnélktiV az aléhbi

batározatothozta:

h 6 /tggs. /X.2g./ ÖkKt. sz. határozat

Úrkut Közsé g Ónkormanyzati
Képüselőtesttirlete Pfaff Zsolt főallásu
polgármester illefirényét l998.október l8..

napjától haü 2o.ooo._ Ft._ban allapitja
meg.

Felelős: jegyző
Határidő: november 5.

Rieger Tibor korelnok ezt kÓvetőenaztilés vezetését átadja PfbffZsolt
polgármesternek.

4. napirend: Alpolgármester megválasztása. Zértúés keretében kertilt rá sor,

ezérte napirendi pontról ktilon jegyzőkonyv késztilt'

Elöadó: Pfaff Zsolt polgánrrester

Pfaff Zsolt polgánrrester: Rieger Tibor alpolgármester tiszteletdíjanak

megallapítasával kapcsolatban elrnondja, hory a tarsadalmi megbízatású

alpolgárrrrester illeünénye nem érheti el a trársadalmi megbuatasú polgármester

illeünényét.^o-35 %.l

Kérdés- hozzászÓlás:

Rieger Tibor: Szandéka az,bogy tiszteletdijra csak akkor tart igényt, ha a

képviselök is részestitnek tiszteletdijba.

Klein Zoltanné: Örtil, hogy ezatémafelvetődött. o mar az elnult ciklusban is

képviselő volt, a ciklus eiején ugy dontöttek, hory tiszteletdijat nem kérnek, de a

ciklus vége felé mar más vélemények alakultak ki, föleg mert a faluban nem igen

hitték el, hory tiszteletdij nélktll dolgoznak. Ha most megallapitasra kertil a

tisáeletdij, ő alapiwanynak ajanlaná fel.



Vassné Balazs Györ8yi: A képüselők tisáeletdijával ery későbbí időpontban
kellene foglalkozni, most az alpolgrármesteri tisáeletdijat kell megállapitani.
Fzzelkapcsolatban szerebé fudni, hogy mi a feladata, az alpolgrírmestenrek.

Rostasi Mária je8yző: Az önkonrranyzati törvény szerint az atpolgármester a
polgránrrester helyettesitése, munkájanak segitése a fó feladata.

Lisáes Győzö:Véleménye, hogy illefinényt meg kell allapitaní, és akkor kovetelni
is lehet.

Tenk Attila:A 25oo.-Ft_os tisáeletdijat, amely ery jelképes összeg, javasolja

megallapitani eÍTe a két hónapra, és a költségvetés késátésekor, a jövő évi
tiszteletdijra még vissza kell ténri.

Klein Zoltanné :Ez'zelö ís eryetért.

A Képüselötestti{et eryhangulag 19 szavazattÁ,- ellenszavazat 'nélktil, l
tartozkodríssaV az aIábbi határozatot hoáa:

47/1998. /X.29./ ÖkKt. sz. határozat

Úrkut Kozség Önkormrányzat Képüselőtesttilete
Rieger Tibor trársadalmi megbízatasú
alpolgrármester tiszteletdíját 25oo.- Ft'/hóban
éillapit1a meg 1998. október 29. Napjától.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: november 5.

6. napirend: Szervezeti és Működési Szabrílyzat feltiüvizsgalatara megbízás.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

PfhffZsolt polgármester: Ag,|gg4.É.ri rxu .Tr|. 62. $. /5/ bek. kimondja, hory a
Képüselőtesttiletnek az alakuló tilését követő fél éven beltiü feltiü kell vizsgalnia,

meg kell alkotria Szewezetiés MtiködésiSzabályz-atát E rendelkezés azonban

nem jelenti azt,hogy a Képviselőtest'tiletnek az alakuló iirlésén a hatrílyban lévö

SztvÍSz_vel ellentetes tartalmu döntést hozhafua. Ez csak rendelefinódositríssal

történhet. Javaslom az SZIvÍSZ- rőI szóló rendelettervezet elkészitésével a
jogszabríÍyi hatrírídő betartásával a Képüselötestiirlet az Ónkormányzat jegyzojét

bizza meg.
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Kérdés. hozzászólás:

Vassné Baliázs Györgyi:Szereüré, ha megkapná az Ónkorményzat Szervezeti és

MtikÓdésiSzabályzatáttanulmányozásra, megismerésre.Viirta a polgrírmesteri
programot is,valamint az önkormÍnyzat gazdaság1helyzetéral szőlő tájékoztatat.

Ro stási Mrária j e gyző : Szrándéka az volt, hogy a hatÍilyban lévő önkorm ány zati
rendeleteket, iw az SzNISZ_t is megismerteti aztú KépviselőtesttiLlettel.A Hival
mar a valaszÍlsok előtt felkészült' ha igény van rá, a jeloltek részéről,
megismerteti veltik a pénztigyi helyzetet. Ilyen igénnyel egy jelolt fordult az
önkormányzathoz.A következő testtileti ti{és napirendjét képen az onkonnányzat
harmadik neryedévi koltségvetéséről szóló előterj esztés.

PfaffZsolt polgármester:Véleménye, hogy programot csak a testtilettel egyiitt fud
késziteni.

Vassné Balazs Gvörryi: A megbizás megadását helyesli, mivel amugy is a
jegyzőnek kell ezt elkésziteni és előterjesáeni.

A Képviselőtestrilet eryhangulag llo szavazattal' - ellenszavazat nélktiV az alátbbi
határazatatharta:

48/ 1998. /X.29 .l ÖL<Kt. sz. 1lxÍrozat

Úrkut Kozség Önkonrranyzat Szervezeti és
mtiködé si Szabályzat elkészités év e| az
önkormiínyz at j e gy zőj et me gbiz.za.

Felelős: Iegyzo
Hatráridő: április 29.

7.napirend: Ónkormányzat Bizotts áganakmegválas ztása.
Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

PfaffZsolt polgánrrester: A Szervezeti és MtikodésiSzabéilyzatban létrehozandő
Bizottságként a PénziigyiBizottság, a Szociális Bizoffság, a Sport Bizottság,
valamint a Karny ezetvédelmi Bizottság szerepel. Az ngy ek folyamatos
elvégzéséhez feltétlentil sztikséges a Szocialis Bizottság létehazásaaz alahló
{i{ésen, mivel a helyi rendelet naryobb részt a szocia]is tigyekkel a Szocialis
Bizottságot látta el hatáskörrel. Kötelezően létrehozandó Bizottság aPennigyi
Bizottság. Ezt is stirgősen meg kell valasáani, hogy a koltségvetés tervezésekor
miár mtiködni tudjon.
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Dr.Dócz.v Mariann: Véleménye Szerint a mai tilésen a felsoroltbizottságokat létre

kell hoari, mert mindegyikre stirgető szÍikség van. Főleg a Könryezefuédelmi

Bizottság lén ehazását tartj a fonto snak.

Vassné Baliázs GyÓrryi: Ezek a Bizottságok hany fősek, csak képviselők lehetnek

atagSal?

Rostási Mríria jeryző: A Képviselőtesttilet batérozzaffieg, tróny fős bizottságot

hoz létre. Jogszabaly azt szabéúyozza,hogy abizattsági tagok több mint felének

képviselőnek kell lennie.

Imi Zoltán: A Szociális Bizottság Elnökének javasolja ismét dr. Dóczy Mariannt

megválasztanl.Az előző ciklusban ő is bizottságstagvolt, mint nem képüselő.

Most szivesen közremtiködne inkább a Sport Bizottságban.

Vassné Balrízs Györgyi: A Szociális Bizottságba javasolja Klein Zoltannét és

Sztics Pétert.

Rostási Mária jegyzö:Az elrnult ciklus Szocialis Bizottságában Imri Zottán

képviselte az iskolások érdekeit, helyette javasolja Takács Nríndornét az áLtalÍnos

iskola ryemekvédelmi felelősét megvalas zt'ar'i, mivel az iskolás ryermekek
szociális hátterét ő ismeri a legjobban.

Dr. DÓczy Mariann: Egyetért a javaslattal. Azidősebb koruak képviseletére

Teiermeyer Vendelt kellene megváJas ztan'.

Tenk Attila: Szivesen kozremiikodne a P énangyt Bizottságban, de a Szocia]is

Bizottság mellett ez a legkotöttebb bizottság, neki meg azidőegyeztetés a

munkakörével és a képüselői feladataival nehezen fog menni.Ezétt erTe nem mer

válla]kozni. A KÖrnyezetvédelmi Bizottságba viszont Ónként jelentkezik. A Sport

Bizottságba javasolja Szücs Pétert, Lisztes Győzőt, elnöknek ImriZoltánt$em
képviselőként javasolja Tenk Gyulát és Gerecs Mihályt.

Vassné Balazs Gorgyi: A PénzngiBizottsága javasolja, mint penz*gyi

végzettségti képüselőt Mádlné Sas Anikót, valamint Horváth Mihalynét ő

személy szerint szereüre a PénzijgytBizottságba és a Környezetvédelmi

Bizottságan is dolgozri.

Dr. Dócz.v Mariann:A Szocialis Bizottság mellett feladatot vallalna a

Kornyezewédelmi Bizottságba. Ennek abizottságrak is minél előbb el kell

hnndenie a $uskát, sxervezést,főleg az onkormányzat épti{ete kornyékén,

' '| "i!
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Valamint az egészfaluba. Javasolja a bizottságba még Vassnét, Lisztes Gyózót,

ZsebehánKaroly, Pichler ZoltÍnt és Dukan Józsefet.

AKépviselötesttiüet eryhangulag- l1o szavazattal,- el\enszavazatilél7qll/ az

atábbi blatár azatat hoúa-

qg/t995. /X.29/ OkKt.

Úrkut Község Ónkormiínyzat Képviselőtesttilete

aPérruigy Bizottság elnokének: Mádlné Sas

Anikót,
tagnak: Vassné Baléus Gyorgyit és

Horváth Mihálynét
megváüasztotta.

Felelős: polgármester, jeryző
Határidő: azonnal

A Képviselőtesttiüet egyhangrrlag llo szavazattal,- ellenszavazatnélkiiV az alábbi

hatirozatothazta:.

5olt998. /X.29./ okKt' sz' hatórozat

Úrkut Kozség onkormanyzati Képviselőtesttilete

a Szocialis Bizottság elnokének:dr' Dőczy
Mariannt
tagnak: Klein Za|térlnét Sztics Pétert, Teienrreyer

Vendelt és Takács Niárrdornét me gválas ztotta'

Felelős: polgármester, jeryző
l' latándó azonnal

A Képviselőtesttidet egyhangul ag l|o szavazattal,- ellenszavazat nélktiy az alábbi

hat*rozatothozta:

5I/t998. /X.29./ okKt. sz' határozat

Úrkut Kozség Ónkormanyzati Képviselőtestiilete

aKörnyezetvédelmiBizottságelnokéaek:Tenk
AttiláLt,
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tagnak: Lisztes Gyozőt, v"slétsalazs Gffiyit'
dr. Dőczy Mariannt , Zsebefofrs'Károlyt, Píöhler
ZaltÍnt, Dukán Józsefet me giürálas ztotta.

Felelős: polgiármester, jeryzŐ
Hatráridő: azonltal

A Képviselötesttilet eryhangulag l|o szavazatíal,- ellenszavazatnélkiill az alábbi
batárazatothaz1a:

52/1998. /X.29./ ÖkKT. sz. hatdrozat

Úrkut Község Önkormanyzati Képviselőtesttilete
a Sport Bizottság elnokének: Imri Zo|tánt,
tagnak Szücs Pétert, Lisáes Gyozot, Gerecs
Mihályt, Tenkt Gplát megváas ztotta.

Felelős : polgiírme ster, jegyző
Hataridő: azotlnal

Több tÍfisy nem volt, a polgámrester azti{ést 2C.l5 órakor berekesztette.

Kmft
\

Q.o o\o-l- ^t -Rostasi Mrária
jewző


