Köa égi Önkormúnyzat Képvis előtestiilete
8409 Úrkút RtÍkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.

Szóm:

187-2 /2010.

JEGYZŐKoNYv
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete

20 10. február

6.-an (kedden) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes

ülésérő1.

Jelen vannak: fueger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Farkas Istviín,

ImriZoltán

Lipp Józsefné'
Lisáes Győző,
Ifi.obermayer Miklós
Vassné Balázs Györgyi
Zsebeháq Károlyné képviselő
képviselők
Távolmaradását beielentette: Dr. Dőczy Mariann képviselő
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási }dária jegyző
1. napirendi pontnál: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató és Pichler Zoltánné
költségvetési ügyintéző
Rieger Tibor poleármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy aziJlés
határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét' melyet a Testület egyhangúlag - 9 igen
szavazattal,-ellenszavazatnéIkilelfogadott.

NAPIREND:

1.)

Úrkút Község Önkormányzat2}I} évi költségvetése - rendelet-tervezet.
Előadó: fueger Tibor polgármester

2.) Vegyes ügyek.

a.) Birtokhasznosítási Bizottságba delegálás.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
2010 évíteljesítménykövetelményei.
Előadó: Rostási Mária jegyző

b.) Köztisztviselők

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
1

.

) Jel enté s a lej arÍ hataridejű te stül eti hatéro zatok
Előadó: Rieger Tibor polgármester.

vé grehaj tásáró 1.

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászőlás: Nem bangzott eI.

A Képviselőtestület

a Jelentést egyhangúlag

_ 9 igen szavazattal- elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIREND: . Úrkút Község Önkormányzat2OIOévi költségvetése -

rendelet- tervezet.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőlás:
Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondta' hogy a2OlO évi önkormányzati
költségvetésben már az elmi/it évben elfogadott Alapító okiratban meghatátozott
szakfeladatok szerepelnek. Sok új szakfeladat lépett be, példakéntemlíti az áitalénos iskolánál
külön szakfeladatként szerepeIazl-4 évfolyam, az5-8 évfolyam, SNI igényti által isk.
nevelése, oktatás 1-4 évfolyam, SNI igényű ált isk' nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon, stb. Ez
azt jeletti, hogy mind a személyi kiadásokat és a járulékokat, mind a dologi kiadásokat is így
kellett megosztani. A költségvetési-tervezetkétvariációbanlett elkészítve.A második
oszlopban aPénzijgyi Bizottság javaslata alapjánkerült beépítésreaköztisztviselőkönkíviili
önkormányzati dolgozók nettó 18.000 .- FT értékűmelegétkezése, és ennek vonzataként a25
oÁ-os adő.
Rieger Tibor poleármester: Elöljáróban elmondja, hogy a PénzngyiBizottság javaslata áltaaz önkorményzat gazdaságitartalékábőlmajdnem 3 miltió forintot kell felhasznální. Az
eredeti költségvetés készítésénél
a céI azvo|t, hogy mind a közalkalmazott,mind a
köztisztviselő az elmúlt évhez hasonló összegben kapja a béren kívüli juttatást. A
köztisztvis elők részérea béren kívüli juttatás cafetéria ellássá alakult, ami nem azt jelenti,
hogy az idén többet kapnak, mint az elmúlt években. Sőt, ez jóval kevesebb. Azonban a
közalkalmazottakjuttatásaatava|yi 12.000.- Ft-t/hó melegétkezés' és az iskolakezdési
támogatás az idei évre is megmaradt,ha ez a 12.000.- Ft/hó+ 25 Yo adő felemelésre kerül
oÁ-adő a 35 dolgozónál évi szinten
1 8.000.- Ft/hő+25
bruttó 9 .450 elFt, szemben a tetvezett
5.576 elFt-al. Ő mindenképp azelső variáció elfogadását javasolja.
Pichler Józsefné: o a2O09 évi költségvetést is elővette, hogy össze fudja hasonlítani az
ideivel, és arra a megállapításra jutott, hogy aköztisztviselők nettó összegben kevesebb béren
kívüli juttatást kapnak azidén, mint tavaly, akozalkalmazottaké pedig ugyanannyi azidénis,
mint tavaly.
Vassné Balázs Györeyi: Mivelő is pedagógus, tudja, hogy a közaIka\mazottaknak mikor,
milyen formában j át atulőra díj, a helyettesítésre a díj és aztistudja, hogy akoztisztviselőnek

I
Ő is a 12 elFtlhő nettó összeget javasolj a. Atartalékalap _ amikor ilyen nagy
beruházások előtt áII az ijnkotmányzat, kell másra. Nem támogatja a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
Farkas István: A PénzúgyiBizottság úgy gondolta, és ő maga is azt tiímogaua,hogy az
önkormányzati dolgozók egyforma összegű béren kívüli juttatásba részesüljenek.
Tudomása szerint az Ajka-Urkút közt kiépítendó vízvezeték beruházási költsége 100 millió
forint, és ennek I0 oÁ-át kell önrészként az önkormányzatnakbiztosítania.Ezzel szemben 14
millió forint került tervezésre, plussz még az I. fordulóra is.
eZ nincs.

é

Rieger Tibor polgármester: Az úniós pályázatok két fordulósok. Az I. forduló az előkészitő
szakasz, melynek önrésze bruttó 2 millió forint. A II. forduló' amely a kivitelezésre irányul,
a költsége van benn, hanem aközbeszerzési el1érás,
nemcsak a konkrét vízvezetéképítésének
aprojektmenedzsment költsége, stb. Abszolút pontosan nem lehet aberuhénás össz költségét
meghatétrozni.

Farkas István: Egyik oldalon ezek szerint atiitervezés van' a másik oldalon elvesztink a
közalkalmazot{aktőI, holott atartalékterhéremegoldható lenne azazonos összeg.

Rieger Tibor polgármester: Akkor az önkormányzat

élje fel az összes tartalékát?

és mindig meg kell
gondolni, hogy mit mire fordít, mire költ a Testület. Határozott véleménye az,hogy a
tartalékaIapot nem X közalkalmazott érdekében kell felhasználni' ugyanis a faluban a
közalkalmazottakon kívtil még több mint 2000 ember él. A faluért vannak a képviselők és
nemcsak a közalkalm azottakért.

Zsebehéu:r Karolyné: Biztonsági larta\ékkell az önkormányzatnak,

Lipp Józsefné: o is pedagógus, de ő is soknak tartjaabruttó 22.500.- FT havi melegétkezésre
fordítandó béren kíVüli juttatást.
Vassné Balázs Gvörgvi: Az önkormányzatíbevételeknél atavalyi évben aziparúzési
adóbevétel szerinte kevesebb volt, mint azidei évben.

Rostási Mária ieevző: Ezt az adőnemet abszolút pontosan nem lehet meglervezni' mert nem
tudni' milyen vállalkozás szűnik meg' Vagy esetleg kerülbe a körbe egy új vállaIkozás.
Pichler Zoltánné költségvetési üqyintéző: Az áIIam az adőeroképességet jogszabályban foglalt
és ez atámogatás az iparílzésiadó
szétmítás alapjánaz önkormányzatokattámogat1a,
teljesítésénekarányában történik. Amennyiben több az ipaiuzési adő, mint amennyit a
számítás a\apjánaz önkormányzatkapott, úgy visszafizetési kötelezettség van azáIIamfeIé,
ellenkező esetben' - ha kevesebb _ úgy azt az áIIarri kiegészít.
Pichler Józsefné: Az elmúlt évben egy buszmegáI\ő költsége 1 millió forint volt. Most 2 db
buszmegálló felújítása van 1 millió forinttal a tervben. Azidénre olcsóbb lett, vagy más
módon leszfelifiítva?
Rieger Tibor polgármester: Az nincs még eldrintve, hogy a Gubiczaheggyel szembeni
buszmegálló maradjon-e' vagy máshova kerüljön elhelyezésre. Ha marad, ott olyan méretű és
minőségű, mint a másik 3 új buszmegáIIő, nem lehet, a helyszűke miatt. Ennek utána kell
járni, és amerrnyiben atetvezelt összeg a két buszmegálIőra kevés, ugy aÁrtalékalapból kell
majd felhaszná|ni.

/
ImtiZo\tén: Egyértelműen szeretné tudni, hogy az idén a köztisztviselők
juttatást kapnak mint tavaly, vagy kevesebbet?

nettóban több

Rieger Tibor polgármester: Egyértelműen kevesebbet kapnak azidén mint tavaly.
Javasolja, hogy a 2010 évi költségvetés az eredeti javaslattal kerüljön megállapításra és ne a
PénzÜrgyi Bizottság által javasol. Aki ezzel egyetért, kéri szavazzon.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal. 1 nem szavazattaI (Farkas
szavazattaI (obermayer Miklós) az alábbi rendeletet hozta;
2/2010. (II.10.)

Istvrán),

I tartőzkodő

OkKt rendelet

Úrkút Közsé g Önkormany zat 20

IO

.

évi költsé gvetése.

(A rendelet sző szerítti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

2.napirend: Vegyes ügyek.
a.) Birtokhasznosítási Bizottságba delegálás.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
Rieqer Tibor poleármester: A szóbeli eloter1esztésében elmondja, hogy a Nemzeti
Földalapról szóló 200I. évi CXVI. tv. alapján Birtokhasznosítási Bizottságok kertiltek
megalakításra. Ezekbe aBizottságokba az önkormanyzat által delegált tagok is résá
vehetnek. Eddig azttrkílti önkormányzat ezzel a jogával nem élt. Javasolja' hogy a
Képviselőtestület e Bizottságb a delegálj a Farkas István képviselőt.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

8 igen szavazattal,

I tartőzkodő szavazattal (Farkas István) az alábbi

hatfuozatothozta;
6/20t'0. űI.9.)

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
B irtokhaszno sítási B izottságba F arkas István Úrkút,
Hősök u. 65. szátm alatÍi lakóst delegálja.
Felelős: polgármester
Hatfuidó: azonrtal
b.) Köztisztviselők

2010 évíteljesítménykövetelményei.
Előadó: Rostási Maria jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _
határozatothozta:

9 igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkiI
7 120|0.

- az aláhbi

fil.9.\ Ól<Kt határozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatalköáisztviselőire
vonatkozó 2010. évi teljesítménykövetelmény alapját képezó célokat a ktjvetkezők szerint
hatátozzameg

1. A

képviselő-testület rendeleteinek és hatarozatainakhatáridőben történő,
maradéktalan végrehaj tása.
2. A képviselő-testület 2010. évi munkatervében foglelt képviselőtestületi
ülések előkészítése.
3. A hatályos rendeletek folyamatos felülvizsgálata.
4. Az Önkorm ányzat 2010. évi költségvetésének telj esítése.
5. A pélyázati lehetőségek figyelemmel kísérése,azokon az önkorm ányzat
részvételéneklehetőség szerinti növelése és ezáItal apérrzugyi fonások
bővítése.
6. A hivatal minőségi munkavégzésénekfolyamatos fejlesztése.
7. A köáisztviselők szakmai felkészültségénekjavítása,atovábbképzések
feltételeinek biztosítása.
8. A 2010. évi parlamenti és önkormányzativálasztások törvényes és
szakszeríi leb onyo lítás a.
9. A polgármesteri hivatal úgyintézésébena szolgáltatói jelleg tovább
erő sítéseés az ngyfélbaútigazgatás e szközeinek és mó dszereinek fokozott
érvényesítése: az ügyintézé s i hatátidő további csökkentése' az tigyfelek
telj e s köni táj éko ztatása é s felvi l ágo sítása.
I0. A z önkormríny zat foly amatos fi zetőképességénekbiztosítása. A pénzügyi
folyamatok kézb entartása az e sedékes fi zeté si kötelezettsé gek hatráridőben
történő teljesítése.
11. Az önkormányzat k<iltségvetésénektervezése, módosítása és a felévi
valamint az éves beszámolók előkészítésea jogszabáIyi előírásoknak
megfelelően.
12. A2010. 01 01-ével bevezetésre került egységes központi szabálysértési
nyi lvántart ásho z az adatszol gáItatás fe ltétel e inek me gteremté s e é s
gyako rl ati alkalmazása.
1 3. Kereskedelemi hatósági ellenőrzési tevékenység fokozása.
14. Az ''Út a munkéútozptogram'' további folyatása.
15. A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával az önkormányzat
bevételeinek növelé se (hátr alék behaj tása).
1 6 . Az ö nkormány zati honlap napraké sz ál lap otb an hrtásának b izto s ítása.

A képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy

a fent megfo galmazott célok
olgármesteri Hivatal ko ztísztviselő inek személyre

gyelembevételével a P
szóló teljesítménykövetelményeit állapítsa meg'

fi

Felelős

:

polgármest er, jegyző

Hataridő: 2009. március 31.

c.) fueger Tibor polgármester: Elmondta, hogy az áprilísi országgyűlési

/

képviselőválasztásokhoz kapcsolódóan kérdéskéntvetődött fel, hogy apártok,jelöltek
váIasztási gyűléseihez az önkormányzat biztosítja-e a helyet - amennyiben kérik _ a
tornacsarnokban vagy a közösségiházban. A lényeg, hogy minden jeltiltnek egyforma
feltételekkel legyen biztosítva a helyiség kiadása. Javasolja az egyszeri alkalomra 5000.- Ft
ftzetését.

Kérdés.hozzászőlás:
Lipp Józsefné: A korábbi évekválasztásátáI is
javasolt összeggel ő is egyetért.

a

tornacsarnok került kiadásra ilyen célra. A

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal,
hatfuozatothozta;
8/2010. űI.9.)

- ellenszavazat nélkül _ az aIabbi

ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a20I0. április 11. és 25. napjén
sorra kerül ő otszággylllési választásokhoz kapcsolódóan a

választői gytílések megtartására_ igény alapján_ a
tornacsarnokot adja bérbe, melynek bérleti díja egy alkalomra
5000.- Ft.
Felelős: polgármester
Határidő folyamatos

Több tárgy nem volt, a polgármester azülés 19.00 órakor berekesztette.
kmft.

q-.{LRieger Tibor
polgármester

{"1csteri

<:

{tnu}

Rostási Mríria
jegyző

