Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. február 11.-én
(szerdán) du. 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Farkas István alpolgármester
dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Rieger Tibor képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
3. napirendi ponthoz: Karisztl Jánosné óvodavezető és Pichler Zoltánné pénzügyi
főmunkatárs
Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselőtestület mind a 7 tagja jelen van, így az ülést megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület
egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Cafetéria szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község
Önkormányzat Polgármestere részére.
Előterjesztő: Farkas István alpolgármester

2) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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3) Úrkút Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

4) Fülöp Zoltánné polgármester jubileumi jutalmának megállapítása.
Előterjesztő: Farkas István alpolgármester

5) Fülöp Zoltánné polgármester 2015. évi szabadsága megállapításának kérése, és a
szabadság ütemezése.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés,hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Polgármesteri tájékoztató 5. pontjával kapcsolatban
elmondja, hogy a mai nap délelőttjén részt vett a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ülésén. A megváltozott jogszabályi háttér miatt – mivel társadalmi
megbizatású házigondozót nem lehet alkalmazni – plussz kiadása lesz a Társulásnak. Szóba került az is, hogy Úrkút ne számlázzon irodahasználatért díjat, így a kiadások is csökkenhetnének. A végleges döntéseket június környékén kell meghozni,
akkor a Társulásban részt vevő minden önkormányzat külön előterjesztés alapján
kell hogy döntsön.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Cafetéria szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg
meghatározása Úrkút Község Önkormányzat Polgármestere részére.
Előterjesztő: Farkas István alpolgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
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Rieger Tibor képviselő: A polgármester eddig is megkapta minden évben a 200 e/Ft
cafetéria ellátást javasolja most is. A Szabályzat mindenre kiterjedő, jó.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodó
szavazattal (Fülöp Zoltánné) – az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
5/2015. (II.11.) önkormányzati határozata
A Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg
meghatározása Úrkút Község Polgármestere részére
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a polgármester cafetéria juttatásának éves
keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.
b) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Cafetéria
Szabályzatot.
c) felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásáról intézkedjen,
d) felhatalmazza az Farkas István alpolgármestert a
Cafetéria-Szabályzat aláírására.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: azonnal
2.NAPIREND: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek megállapítására.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
6/2015. (II.11.) önkormányzati határozata
Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
A Képviselő-testület a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeit, a tárgyévet követő három évre tervezett összegét az 1.
számú táblázatban foglaltak szerint elfogadja:
Sorsz
.
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Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

2016
évben
A
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből származó
bevétel

7.

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

8.
9.
10.

Saját bevételek
Saját bevételek 50 %-a
Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása, likvidhitel
Felvett,átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett,
ill.keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség
Felvett,átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett,átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2017
ében

2018
évben

C
27 700

D
27 700

E
27 700

27 700
13 850

27 700
13 850

27 700
13 850

0

0

0

0

0

0

13 850

13 850

13 850

3.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelettervezete.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
költségvetési rendelet-tervezetet a Gazdasági és Igazgatási Bizottság megtárgyalta
és véleményének kialakításával elfogadta. A továbbiakban elmondja, hogy a 2015-os
év költségvetését is úgy lehetett kialakítani, hogy a Bevételek fedezzék a Kiadásokat,
hiány nincs.
Pichler Józsefné képviselő: Elmondja, hogy a 2015 évi költségvetés bevételei és
kiadásai közti több mint 90 milliós hiányt a több év összespórolt tartalékából lehetett
egyensúlyba hozni, ezért ez a hiány az idei évben még nem aggasztó, mivel a
pénzmaradványból lehetett azt pótolni.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Véleménye szerint ha az önkormányzat a tartalékait
feléli, már pedig ez most az idén már így lesz, akkor a következő évben már gond
lesz. Hol tud spórolni az önkormányzat?
Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesztésben is szerepel már, hogy több
területen intézkedések szükségesek. Ilyen intézkedésre elsősorban az óvodában van
szükség, ahol sajnálatos módon a gyerek létszám egyre fogy. Szeptembertől az
előrejelzések szerint már csak összesen 52 gyerek lesz, és 3 csoport. Ez az
önkormányzat pénzügyeire is kemény kihatással van. Erre a témára külön napirendi
ponton belül később vissza kell térni.
Karisztl Jánosné óvodavezető: Ha kevesebb gyerek van egy csoportban, minőségibb
munkát tud végezni az óvodapedagógus.
Pichler Józsefné képviselő: A minőségi munkára vonatkozóan igazat ad az
óvodavezetőnek, de a pénzügyi helyzetet is mérlegelni kell. Elmondja, hogy a
tartalékok felélését követően feladatok elvégzéséhez pénzt csak pályázati forrásból
lehet majd fedezni, éppen ezért ezeket a forrásokat meg kell keresni, pályázni kell.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az önkormányzat 2015 évi költségvetését takarékos
gazdálkodás mellett javasolja elfogadni.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal– az alábbi rendeletet
hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.NAPIREND: Fülöp Zoltánné polgármester jubileumi jutalmának megállapítása.
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Előterjesztő: Farkas István alpolgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztést Rostási Mária Jegyző készítette el. Elmondja, hogy számára még
mindig felfoghatatlan, hogy egy közszolgálatban álló munkavállaló csak azért, mert x
időt töltött megadott munkahelyen jubileumi jutalomba részesül. Részéről jutalom
akkor adható, ha egy munkavállaló jól dolgozik. Érthetetlennek tartja azt is, ha a
polgármester jubileumi jutalma a költségvetésben tervezve lett, miért kell külön erről
a Képviselő-testületnek is szavazni.
Rostási Mária jegyző: Az előterjesztést az érvényes jogszabályok alapján készítette
el. Elmondja, hogy az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi
LXXXV. törvény 22. §-a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény
módosításával egy új fejezet került beiktatásra a „Polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések”-kel. A Kttv. 225/L. § (1)
bekezdése rendelkezik arról, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára megfelelően alkalmazni kell többek között a Kttv. 150. §-át is, amely rögzíti azt, hogy a
polgármester is jogosult jubileumi jutalomra akkor,ha a megfelelő közszolgálati munkahelyen töltött munkaidővel rendelkezik, vagyis Fülöp Zoltánné polgármester esetében ő is rendelkezik a 25 év közszolgálati jogviszonnyal. Hozzáteszi, hogy a polgármesterek jubileumi jutalma a korábbi jogszabályok alapján is megállapítható lett volna. A Képviselő-testületnek pedig azért kell külön napirendi pont keretében döntenie,
mert munkáltatói jogokat gyakorol.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Az Önkormányzatnál és intézményeinél eddig is minden közalkalmazott, köztisztviselő megkapta a jubileumi jutalmat, javasolja a polgármester részére is megállapítani.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodó (Fülöp
Zoltánné) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (II.11.) önkormányzati határozata
Fülöp Zoltánné polgármester 25 éves jubileumi jutalma
megállapításáról
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1)
bekezdés, valamint a 150. § (2) bekezdésére tekintettel, Fülöp
Zoltánné polgármester 25 éves jubileumi jutalomra jogosító
idővel 2012. április hó 17. napján rendelkezett, így ennek
megfelelően részére az akkori illetményének megfelelő 2
havi,vagyis bruttó 800.000.- Ft, azaz Nyolcszázezer forint
összegű jubileumi jutalmat állapít meg, az Önkormányzat 2015.
évi költségvetése terhére.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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5.NAPIREND: Fülöp Zoltánné polgármester 2015. évi szabadságának
megállapításának kérése, és a szabadság ütemezése.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: A polgármester által, az elmúlt évi ki nem vett
szabadságával kapcsolatban megkérdezi, miért nem úgy ütemezte a feladatait, hogy
a szabadságát ki lehessen adni. Az adott évben ki nem vett szabadság következő
évre való átvitelét a polgármester részéről nem tartja a legjobb ötletnek.
Fülöp Zoltánné polgármester: A szennyvízcsatornázással kapcsolatos heti
megbeszélések és egyéb feladatai miatt nem tudta kivenni a szabadságát.
Farkas István alpolgármester: Javasolja a továbbiakban úgy ütemezni a feladatokat,
hogy a szabadságot is ki lehessen venni adott évbe.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartozkódó szavazattal
(Fülöp Zoltánné) az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (II.11.) önkormányzati határozata
Fülöp Zoltánné polgármester 2015. évi szabadsága
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Fülöp Zoltánné polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja,

2. felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
jegyző
1.melléklet

hónap, nap
január 8., 10., 14-15., 23., 29
február 16-20.
március 6-11., 25-31
április 3-7-ig
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kivett szabadságok száma
6 nap
5 nap
9 nap
2 nap

május 11-14-ig
június 26-29-ig
július 27-31-ig
augusztus 3-8, 21.
szeptember 21-25-ig
október 19-22-ig
november 25-30-ig
december 21-31-ig

4 nap
2 nap
5 nap
6 nap
5 nap
4 nap
4 nap
7 nap

NAPIREND UTÁN:
Képviselői interpellációk, kérdések:
a)

Farkas István alpolgármester: A mai testületi ülésen csak szavazni kellett, de nem
lett beszélve olyan ügyekről, mint pl. a hó tolás. Nagy gondot lát e feladat elvégzése,
illetve el nem végzése kapcsán. Míg az önkormányzat traktora hó tolás helyett az
önkormányzat udvarában állt, addig a Mangán Kft tolta az egész faluban a havat. A
gond ott van, hogy a traktorost nem a polgármester irányítja, hanem fordítva. A
traktorost munkaidő alatt többször lehet látni a vendéglátó egységben is. A Mangán
kft mindig is és ezután is segíti az önkormányzatot és nemcsak a rendkívüli időjárási
viszonyok alatt. De mindent a bányától sem lehet elvárni.
Fülöp Zoltánné polgármester: A traktoros ha szól neki, elindul a havat tolni. A
vendéglátó egységben többször ellenőrizte, de soha nem alkoholt fogyasztott.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Ha a traktoros tolja a havat, akkor sem teszi le a toló
lapot, és úgy nincs is semmi értelme, mert csak lenyomja a havat.
Fülöp Zoltánné polgármester: A Venci azt mondja, hogy nem lehet letenni jobban a
toló lapot. Kéri a férfi képviselő-társait mondják meg, hogy le lehet-e tenni a toló lapot
vagy sem.
Lisztes Győző képviselő: Utána érdeklődött a Lőrincze Balázsnál is. Az a
véleményük, ha a traktorok nem választja meg a rendes fordulatot, és nem teszi le
teljesen a toló lapot, akkor nem is lehet eltolni a havat. Elmondja, hogy a Mester
utcában is, amikor teljesen rá volt fagyva a hó, akkor már azt sem lehetett eltolni. Ha
viszont latyakos már, vagy friss hó van, akkor működnie kell hótolásnak az
elmondottak alapján.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megbeszéli a Vencivel a felmerült gondokat,
problémákat, de szerinte fel fog mondani.
b)

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Megkérdezi a polgármestert, hogy áll az Árok utcában
és folytatásként a Rákóczi utcában a szeptemberi árvíz utáni árok helyreállítása.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Vis maior támogatásként az állam biztosított majdnem
5 millió forintot. Több vállalkozóval kinn volt és megmutatta az árkot. Egy vállalkozó
adott eddig ajánlatot.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Az árok helyreállítás sürgető és halaszthatatlan
feladat, félő, hogy a hóolvadás is gondot fog okozni.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

