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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsága  

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Tel.:88/230-003, 88/507-031. 

E -mail:jegyzourkut@vnet.hu 
 
Szám: 81-11/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2016. december 19-én (hétfőn) du. 15.45 órai kezdettel megtartott Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: 

- Rieger Tibor elnök 
- Pichler Józsefné bizottsági tag 
- Stáll Zsolt bizottsági tag 

           
Tanácskozási joggal részt vesz:  

- Fülöp Zoltánné polgármester 
- dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Rieger Tibor elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a Bizottság mindhárom tagja jelen van, így az ülést 15.45-kor 
megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest egy 
sürgősségi indítvány érkezett „A Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának 
módosítása és új kuratóriumi tagok megbízása” tárgyban, melyet javasol a 8. pontban felvenni 
a napirendek közé. 
A Bizottság egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
Napirend:  
 

1) Döntés az óvodavezetői pályázatról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Döntés háziorvosi ellátásról 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Együttműködési megállapodás kötése az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Szeméttároló elhelyezése az úrkúti temetőben   
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: polgármester 

 
6) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 

 

 

 



2 
 

7) A polgármester illetménye, az alpolgármester tiszteletdíja 
Előterjesztő: jegyző  
 

8) A Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának módosítása és új kuratóriumi 
tagok megbízása 
Előterjesztő: polgármester 
 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirendi pont: Döntés az óvodavezetői pályázatról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Egy pályázat érkezett. A pályázat véleményezésével kapcsolatos eljárást 
lefolytatták. A véleményezők egyhangúak javasolják Nemesné Estók Szilvia kinevezését. 
Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 67/2016. (XII.19.) határozata 
az óvodavezetői pályázatról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az óvodavezetői pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt 
változtatások nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

2.napirendi pont: Döntés háziorvosi ellátásról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Ismert, hogy dr. Balázs Mária háziorvos a feladat-ellátási szerződés 
megszüntetését kezdeményezte. Mindkét félnek az lenne a megfelelő, ha a feladat-ellátási 
szerződés január 31-vel megszűnne.  A helyettesítő orvosokkal történt már egyeztetés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Dr. Balázs Máriának érdeke fűződik a szerződés 
megszüntetéséhez, hiszen enélkül nem kaphat Budapesten praxist. Ebből kifolyólag Ő tárgyalt 
dr. Bőczén Istvánnal és dr. Tolnay Pál háziorvosokkal. Testületi döntés végrehajtása céljából 
természetesen minél előbb felvesszük velük a kapcsolatot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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Gazdasági és Igazgatási Bizottság 68/2016. (XII.19.) határozata 
a háziorvosi ellátásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
háziorvosi ellátásról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt 
változtatások nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

3.napirendi pont: Együttműködési megállapodás kötése az Úrkúti Katolikus 
Egyházközséggel 

 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Van valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A megállapodás utal a temetőszabályzatra is. Jegyző úr segít 
Plébános úrnak ennek elkészítésében, úgyhogy várhatóan jövő év első felében az is meg lesz. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 69/2016. (XII.19.) határozata 
az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel kötendő Együttműködési 
megállapodásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel kötendő Együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt változtatások 
nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

4.napirendi pont: Szeméttároló elhelyezése az úrkúti temetőben   
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Van valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Pichler Józsefné tag: Indokolt a megvalósítása, rendezettebb és szebb lesz a temető. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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Gazdasági és Igazgatási Bizottság 70/2016. (XII.19.) határozata 
az úrkúti temetőben  elhelyezendő szeméttárolóról 
  
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az úrkúti temetőben elhelyezendő szeméttárolóról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

5.napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Van valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve teszünk javaslatot a 
belső ellenőrzés következő évi lefolytatására. Továbbra is Molnár Erika belső ellenőr látná el 
a feladatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 71/2016. (XII.19.) határozata 
az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

6.napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Kérdés, hozzászólás? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A jövő évi munkát foglalja keretbe a határozati javaslat. 
Igyekszünk tartani magunkat hozzá. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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Gazdasági és Igazgatási Bizottság 72/2016. (XII.19.) határozata 
a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

7.napirendi pont: Polgármester illetménye, alpolgármester tiszteletdíja 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Kérdezem Jegyző urat, hogy az előterjesztésben miért nem szerepel a 
törvény száma? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: A promulgáció nem történt meg, azonban az Országgyűlés már 
elfogadta a törvényt.  
 
Stáll Zsolt tag: Mekkora mértékű a polgármester illetményének emelése? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Körülbelül bruttó 99 000,- Ft a különbözet. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 73/2016. (XII.19.) határozata 
a polgármester illetményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
polgármester illetményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

8. napirendi pont: A Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának módosítása és új 
kuratóriumi tagok megbízása 

 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Van valakinek hozzászólás, kérdése? 
 



Fülöp Zoltánné poleármester: Az alapítő okirat módosítását elsősorban az új Ptk-nak való
megfelelés indokolja, valamint új kuratóriumi tagokat is választunk. Kiemelném, hogy az
alapítő okirat módosításával határozatlan időre történik a kuratóriumi tagok megválasáása.
Az önkorm ány zat r észér ől Pichler JózSefnét dele gálj uk a kuratóriumba.

Több kérdés, hozzászőlás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag _ 3

igen szavazattal, - ellenszavázat nélkül _ az alábbihatétrozatothozta:

G azdas áei és lgazgatási Blzotts áz 7 4/ 20 16. (XlI.19 .) határ ozata
a Hauser Lajos Emlékalapitvány Alapító okiratának módosításáról és új
kuratóriumi tagok me gbízásár ől

Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági ésIgazgatási Bizottsága a
Hauser Lajos Emlékalapitvény Alapító okiratának módosításáról és új
kuratóriumi tagok megbízásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt
v álto ztatások né lkül e lfo gadásra j avas o lj a a Képvi s e l ő -te stül etnek.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt' az elnök az ülést 16 őra00 perckor berekesáette.

elnök
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Pichler Józsefné
tag
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