Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
mobil:06-70-3146173.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:32-1 /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. január 3-án
(csütörtökön) de. 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
dr. Dóczy Mariann
Farkas István
Lisztes Győző
képviselők
Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Távolmaradását bejelentette: , Nagy Szabina és Pichler Józsefné képviselő
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 5 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 5 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND: 1) Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.
Előadó: polgármester
2) Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása.
Előadó: polgármester
3) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos Feladat-ellátási
szerződés.
Előadó: polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné: Elmondja, hogy a rendkívüli ülésre azért került sor, mert a törvényi
változás miatt a Polgármesteri Hivatal neve 2013. január 1 napjától „Úrkúti
Polgármesteri Hivatal” névre változott, valamint a jegyző egyéb munkáltatói joga
helyett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, valamint a jegyzői kinevezés
joga is a polgármestert illeti.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (I.3.) önkormányzati határozata
Úrkúti Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról.
1. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását e határozat 1. sz. melléklete, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet alapján
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
2.NAPIREND: Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Itt is a módosítás fő oka, hogy az óvodának egyedileg
megkülönböztethető neve legyen, ezért „Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda”
meghatározás került javaslatra az előterjesztésben, valamint mindkét okiratban a
szakfeladatok kerültek módosításra.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
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alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I.3) önkormányzati határozata
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának
módosításáról.
1. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda (Úrkút, Mester u. 1. OM azonosító: 036839) Alapító Okiratának módosítását e határozat 1. sz. melléklete, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet alapján elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
3.NAPIREND:Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos Feladat-ellátási
szerződés.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Mivel az elmúlt évihez képest kevesebb az
önkormányzati hozzájárulás, javasolja az új szerződés megkötését.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (I.3) önkormányzati határozata
Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladat-átvállalási
Szerződés.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos Feladat-átvállalási szerződésről
szóló előterjesztést elfogadja
b) felhatalmazza a polgármestert az Ajka Város Önkormányzat és Úrkút
Község Önkormányzata közötti – e határozat mellékletét képező - Feladatátvállalási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több tárgy nem volt a polgármester az ülést 10.25 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző
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