rozsÉcloNronvrÁNyz.q.r rÉpvtsplornsrÜLnTE
E8409 ÚxÚr, nÁrÓczl U. 45. E88/230-003.
E-mail: i egyzourkut@,vnet.hu

88/507_031.

Jegvzőkönvv
Készült: Úrkút Község Önkorm ányzat;iKépviselotestülete 2004. november 11.du. 17.O0 &aikezdettel megtartott rendkívüli
én (csütörtökön)
ü1éséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal-tanácskozó terem.
Jelen vannak: Pichler József polgármester

Kocsó Jánosné,
Kökönyei Edit,
Mádlné Sas Anikó,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné,
Vassné Ba\ázs Györgyi képviselők.
Távolmaradását beielentette: Imri Zoltán és Rieger Tibor képviselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyzó
Pichler József polgármester: köszöntötte a megjelent képviselőket és
megnl\apította,hogy azúIéshatározatképes,mert a Testület 10 tagjából 8 fő
jelen van.
-Ezt
_
követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
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Előadó: polgármester
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E'lőadó: polgármester
3.) Vegyes ügyek.
u.)

Új Atlantiszt Többcélú KistérségiTársulás 2004. évi
költségvetése.

Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1

.

na
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d:

Úrkút Közsé g Önkormány zat Közbeszerzési SzabáIy zata
Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták'/

Kérdés,hozzászőIás:
Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja' hogy aztfi
Közbesze rzésítörvény és végrehajtási rendeletei sokrétűek, speciális szaktudást
igényelnek, szigoru szabályok at ímak eIő az önkormányzatok számára is'
esiaba\zattryy készült, r'ogy az atánylag mindenre kitérjen és a Testületnek
is nagyobb ráIéúása legyen a végrehajtásra'
r ájé|<onatőjában ehóndj a, ho gy a mai te stületi ülésnek kell kij elölnie a
S zakértői B izotts ágot i s.
Továbbá javasoljaá Testületnek aú. is, hogy egy közbeszerzéssel foglalkozó
ügyvédi iiodávai kössön szerződést az önkormányzat, -Legalább az első
kárb"rr"rzési e\jÍrások lebony olítására _ hogy e feLadatátjogszenien tudja
ellátni.

Pichler József poleármester: Egy ügyvédi iroda adott Ie qánlatot, egy másik

''o'ámainapignemjöttajánIat,ígyösszehason1ítási

alap sincs.

Edit: Mi célja van az egészkozbeszerzésnek. Miért nem lehet maradni
a régi döntési formulánál.

Kökönvei

Rostási Mária iegyző: A törvény célja akózpénzekíúIártható elköltése, és egy
*'' *y ttety zet uíaIakítása. Ezek me gteremté s e, alkal mazás a érdekében
'volt
"Ló'szükség e törvény megalkotására.
A kö zb e s zer zé ss eI kap c s o ato s j o g szab ályok a\ka\mazás áv al kap c s o atb an
elmondja azt\s,hogymég vannak olyan részeiis e jogszabályoknak, amelyek
1

1

3

nem egyértelmtíek, így az alkalmazásuk is nehézségekbe, ellentmondásokba
ütközik.

Vassné Balázs G}iörgyi: Ilyen szabályzatot azintézményeknekkülön kell
készíteniük?
Rostási Mária jegyző: Az intézményeknekakkor kellene külön kozbeszerzési
szab áIy zatot ké szíteniük, ha önál l ó an gazdáIkodó kö lts é gveté s i szervekként
működnének. Az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknem
ilyenek, ezért az őbeszerzéseik, benlházásaik, stb. ha elérik a törvényben
meghatározottértéI<határokat,akkorazönkormányzatnakkellazeljárást
lebonyolítania.Ilyen lesz pl. az ővodai konyha élelmezéséveIkapcsolatos
árubeszerzés, és ami sürgetó az önkormányzatnak, a településrendezési terv.

Kökönyei
ar-r

Edit: Ez az ügyvédi iroda elég mess ze yanÚrkúttól, nem beszélve

ől, ho gy az aj ánIatban kem ény do gok i s me
1

g fo g

almazásr a kerültek.

Rostási Mária jeeyző: Az ajánlatbőL elfogadhatónak tartsa a havi 5 e/Ft-os nettó
átalánydíjat, amit viszont nehezen fogadható eI, az a felbontásra vonatkozlk,
vagyi s, amennyiben a megbízó önkorm ány zat bont szer ződést, űgy a megbízott
igényt tarthat 3 évig - ameddig a megbízástart- a megbízási díj felére.
Azigyvédi irodának van megbízottja Veszprém megyében is.

Pichler József polgármester: E z az ujabb feladat, új abb terhet rő a Hivatalra.
Javasolja aSzakértői Bizottságmegalakítását, és azügyvédi ajánlat elfogadását
oly módon, hogy a polgármester, jegyző tárgyaljon egy önkormányzat számára
elfogadhatóbb feltételíiszerződésről, és csak végső Soron kerüljön így
elfogadásra ez a Szerződés.
ASzabáIyzatbanaSzakértői bizottságvezetője apoLgármester, titkáraa jegyző.
Javasolja amúszakiigyintézőt, Pilter Istvánt, aPénzigyi Bizottság elnökét' és
Pichler Józsefné képviselőt.
Vassné Balázs Györgyi: Gondolva a szennyvízberuhéaásra, javasolja még a
Bizottságba Lisáes Győzót, aki már többet foglalkozott e témával.
A Bizottságfogsa eldönteni azt,hogy a beadott ajánlatok közül melyiket fogadja
el az önkormányzat?
Rostási Mária jegyző: ASzabályzat I. számu mellékletében foglaltak a\ap1án a
közbeszerzési eIjárástIezárő döntést minden esetben a Képviselőtestület hozza
ffieg, Szakértői Bizottság pedig minden egyes ajánlatotkonszenzus alapján
értékel.
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Pichler jÓzsefné: A SzabáIyzatot áttanulmányorta, érthetőnek tartja még egy
laikus ember számátra is. A magarészérőI elfogadja, abizottságitagoka
vonatkozó javaslatokkal együtt. Egyetért azza| a javaslattal is' hogy a
közbeszerzési eIjárás lebonyolításával kapcsolatos jogi segítségnyújtással
kapcsolatos szerződésről a polgármester és a jegyző - az önkormányzat érdekeit
szem előtt tartva - tétrgyal1on.

A Képviselőtestület egyhangúlag 8 igen szavazattal'- ellenszavazattélkúIaz
aIábbi batátr o zatot hozta:

(XlI.lL.) okKt határozat

5412004.

A Képviselőtesttilet
a.)

A Közbeszerzési SzabáIyzatot elfogadja /A

SzabáIyzat sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
me11ékletétképezi.l
b.) A Szakértői Bizottság: elnökének: Pichler József
polgármestert,
T itkétr ának Ro stás i Mária j e gy zőt,
Tagjainak:Mádlné Sas Anikó Pénzügyi Bizottság
:

Elnökét,
Pilter István műszaki ugyintézőt,
Pichler Józsefné és Lisztest Győző
Képvi s el őket me gv áIasztj a,
c) felhataImazást ad a polgármesternek, jegyzőnek,
hogy a jogi segítségnffitással kapcsolatos szerződés
me gköté

s

e tár gy áb an tár gy alj anak.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.

na

énzíntézetekönkorm ány zati száml akezelé sével kap c solato s
ajánlatok.

pi ren d : P

Előadó: polgármester
/Írásos ajánlatokat a képviselők előre megkapták.l

Rostási Mária jegyző: Tájékoztat1a a Testületet, hogy aközbeszerzésitörvény
folyamatos tanulmányozásáÍ. követően derült ki, miután már az anyag is el lett
küldve a képviselőknek, hogy amennyiben az önkormányzatpénzintézetet akar
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váItani, azis a törvény hatálya alátartozik. Amennyiben ilyen széndékavan az
önkormányzatnak, űgy azt a 2006-os évre vonatkozőart,z}}s. évben kell
meghirdetni, mivel az áIlamhéztartásitörvény alapjánminden év november 30.ig lehet pénzintézetetváltani a következő évre vonatkozőan, vagyis 2005 évre
vonatkozőan az idő rövidsége miatt már ahatáridőből kifutott az önkormányzat.

Pichler József polgármester: Ettől fi.iggetlenüljavasolja a kiküldölt anyagrőI a
Testület nyilvánítson véleményt.
Pichler Józsefné: Sérelmezi, hogy nem tudott erről a dologróI,így szőIni sem
tudott a szentgáli takarékszövetkezetnek. Ezen kívül elég sok időt és energiát
fekÍetett aZanyagtanulmányozásába. Összehasonlító számitásokatvégzett, és
fiiggetlenül attól, hogy az OTP anyagaterjedelmesebb, részletesebb, a szentgáli
takarékszövetkezet ajénl,atatöbb esetbenpénzúgyileg kedvezőbb, nem beszélve
arról hogy azurkití fióknak is mennyire kellene az önkormányzat ilyen irányu
megbízása.
Rostási Mária jeg}'ző: Az önkormányzatoknagy részénekpénzkezeIése az
o TP -né l történ ik. Az wkílti ö nko rm ány zat p énzkezelé sét már a tanác srend s z er
alatt is az OTP végerte. Véleményeszerint az egyik legmegbízhatőbb
pénzintézet,nem beszélve arcőI, hogy az ott dolgozó vezetők és ügyintézők
s e gítőkészek, me gfele ő j o gi hátténel rende lkeznek, önko rmány zatb ar átok.
Természetesen ő is áttanu\mányozta mindkét pénzintézetqánlatéú.és
szembetünő, nagy különbséget a két i1ánlatközött nem talált.
1

Kökönyei Edit: Nem érti, miért keII ezzel a kérdésselfoglalkozni,ha az oTP-vel
közvetlen kapcsolatb an áLIő jegyző, polgármester meg van elégedve ezzeI a
szoIgáItatás s al, akkor mi ért ke l ene v áltani.
1

Pichler Józsefné: Mert elképzelhető, hogy a takarékszovetkezet jobban,
előnyösebben tudná kezelni az önkorm ány zat p énzét.
VAssné Balázs Györgyi: Az önkormányzat érdekeit kell SZem előtt tartani.
Amennyiben a Hivatal ezt a fajtapénzkezelési kapcsolatot jónak ítéli,nem
érdemes mással foglalkomi. Nem kell közb eszerzési elj árást indítani.
Pichler József polgármester: Az önkormányzat azOTP_vel meg van elégedve.

A Képvi s el őte

stül e t 7 igen, 1 nem szav azattal

az aÍábbi határ ozatot hozza:
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ss/z004. (Xt.t1.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület az önkorm ányzat
számlav ezeté s én nem kíván v álto
ail' tov ábbra
^atni,
is az oTP Rt-vel kívánjamegvalósitani.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend: Vegyes ügyek.
a.)

Új Atlantisá Többcélú KistérségiTársulás

2OO4.

évi költségvetése.

Előadó: polgármester
/Írásos előterjesáést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzászőLás
Edit: Ezmár jobbannéz ki mint amit az elmúlt testületi ülésre
kaptak a képviselők. Itt legalább részletesen le van írva melyik tétel mit
tartalmaz.

Kökönyei

Vassné Balázs Györg}'i: Úrkút községet sehol nem találja, de nem akar
nagyon pesszimista lenni, reméli a következő éviköltségvetésben már Úrkút
is szerepelni fog.

Mádlné Sas Anikó: Ebben bízik ő is.
Pichler Józsefné: Neki még mindig fenntartásai vannak a Tarsulással
kapcsolatban. Javasolja határozatltozatal nélkül az előterjesáés elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkülazUj Atlantisz Többcélú Társulás 2004. évi költségvetését tudomásulveszi.
b./ Pichler József polgármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet
az
'hogy
i gazgatási s z ak fe adaton, a köúisztvi s e ő i b éreknél b érme gtakarítá s
1

1

keletkezett, melynek nagy része egy f(i igyintéző hosszantartó, betegsége
miatt keletkezett. Mivel a hivatali apparátus a lakosságszáttlhoz viszonyítva
eléggéalacsony, és az elvégzendő feladat egyre több, javasolja a 400 elFt
bérmaradv ány j utalomként való kifi zetését.

Kérdés.hozzászőIás:

Kökönyei

Edit: Nem érti, miért csak a HivataInál lett kiszámítva a
bérmegtakarítás, holott az ővődánál is voltak betegségek, ott is van
megtakarítás, és nagyon sokat kell dolgozni,ha egy-egy kolléganő híányzlk.
Ez akorábbi években nem így történt.
Vassné Balázs Györgyi: Minden intézménynéla bérmeglakarítás egy közös
kalapba lett beletéve, és úgy lett kifizetve.
Rostási Mária jeeyző: A Hivatalnagyon kis létszámmal működik, a feladat
egyre több lesz. Az adős kolléganő betegsége miatt keletkezett nagyrészt ez a
bérmegtakarítás, a Hivatalminden do|gozőja saját munkáján kíviil még
eIvégzi a szabadságon lévő kolléga munkáját is' mert azigyféI nem küldhető
el azzaI, hogy valaki szabadságon Van' Yagy beteg.

Kökönyei Edit: Ez náIuk, az ővodában is így van. Amiért valaki beteg, nem
lehet hazaküldeni a gyereket. Náluk is van bőven megtakarítás a személyi

juttatásoknál.

Mádlné Sas Anikó: Nem érti, ha valaki ugy érzi, egy kis plussz munkát
végzett, azért mindjárt külön j,attatás jár?
Rostási Mária jegyző: A Képviselőtestület döntésétől fligg, hogy a személyi
ki adás ok me gtakar ítása terhére j utalmat lehe s sen ki fi zetni.
Vassné Balázs Györgyi: A polgármester általjavasolt összeg személyenként
60.000.- ft-ot jelentene.Ez tényleg nem olyan nagy összeg.

A Képviselőtestület egyhangúlag az alábbi

hatátr ozatot ho

8 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkiil

rta:
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t az T gazgatási szakfe adaton évő
köztisztv is el ő i b érm e g1akar ítás terhére 4 0 0. 0 0 0 - F t
e gy s zeri j utalmat állapít ffi e g, a kö ztisztvi s e ők
részére.
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polgármester
Határidő: azomaI
F'elelőS
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Több tárwnem volt,

a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

Kmft.

fu,#ü#.jegyző

