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JEGYZóKÖNYV
rÉszÜtr: urt

it Község Önkormány zatiKépviselőtestületének 2OO2.
november 4.-én lhétfőn/ du. 17.00 órai kezdettel megtartott
alakuló üléséről.

IELEN VANNAK: Pichler

József polgármester,

Dr. Dőczy Mariann
Imri Zoltán
Klein Zoltánné
Lipp Józsefné
Lisáes Győző
Mádlné Sas Anikó
Pichler Józsefné
Rieger Tibor
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

r,aNÁcsrozÁst toec,ar nÉszrvnsz:

Rostási Mária jegyző,
Molnárné Titscher Marianna a Helyi YáIasztási Bizottság Elnöke

lz

ÜtÉsruptvn:

rcözségháza - tanácskoző terem.

Rieger Tibor korelnök: Köszöntötte az alakuló ülésen megjelent képviselőket,
polgármestert és a meghivottakat. Megállapította, hogy aziJléshatározatképes,
mert a Testület 10 tag|ából mind a 10 fő jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
elfogadott.

1

l A Y áLasztási B i zotts á g táj ékoztatőja
A Megbízó levelek átadása.

L

a v áIasrtás v

é g1 e g e

s ere dményérő 1 .

Előadó: Molnárné Titscher Mariann
Y áIasztási Bizottság Elnöke

2.l Aképviselőtestület és a polgármester eskütétele.
Előadó: Rieger Tibor
Kore1nök
3

l A polgármester illetményének megállapítása.

.

Előadó: Rieger Tibor
Kore1nök
4. /

Alpo gárme ster me gválas ztása, e skütéte l e.
1

Előadó: Pichler József
Po1gármester
5

.

/

Alpo gárme ster
1

ti szte 1 etd íj ának

me gáIlapítás a.

Előadó: Pichler József
Polgármester
6./ Megbízás Úrkút Község ÖnkormányzataSzewezeti és
Működé s i S zab ály zatának felülvizs g áIatár a.

Előadó: Pichler József
Polgármester
7

.l Pfaff Zsolt volt polgármester juttatásárőI /végkielégítésérőIl.
Előadó: Pichler József
Polgármester

8./

Bizottságok megválas rtása.
Előadó: Pichler József
Polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁS.&

1. napirend: A YáIasilási Bizottságtájékortatőja aváIasztás végleges eredményéről . Megbíző levelek átadása.

Előadó: Molnárné Titscher Marianna YáIasrtási Bizottság
E1nöke

Molnárné Titscher Mariann a Választási Bizottság Elnöke előterjesztését az
ülésen felolvasta, az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletétképezi.
Kérdés.hozzászőIás: Nem hangzott el.

A

ékoúató elhan gzását követően a Y áIasztási B izottság Elnöke a
Polgármestemek és a képviselőknek átadta aMegbízó leveleket.
táj

2. napirend: A Képviselőtestület

és a polgármester eskütétele.

Előadól Korelnök
Ri e ger Tib or korelnök : Az önkor mány zati törvény 3 2 . $ . - áb anfo 91 altaknak
megfelelően a képviselőknek és a polgármesternek az alakulő ülésen esküt
tenni. Kéri előbb a képviselők vele együtt, majd azt követően a
Képviselőtestület előtt a polgármester tegyen esküt.

_

kell

Eskü az Ötv. 32. $.-aban előírtaknak megfelelően. _

Rieger Tibor korelnök: A polgármesteri és a képviselői feladatok eIlétásához,
végzéséhez, erőt, egészségetkívánt.

3. napirend: Polgármester illetményének megállapítása.
Előadó: korelnök
Rieger Tibor korelnök: Tájékoilat1a az Alakuló ülés résztvevőit, hogy a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjárőI szőIő 1994. évi LXIV. Törvény 3. $. /1/ bekezdése és
a 4. $. lllbekezdése rendelkezése szerint a polgármester illetményének
megállapí tása közérdekű adatnak minősül, ezért nyilvános ülésen kell
megtárgyalni.
Egyben bejelenti artis, hogy a polgármesterreltörtént egyeztetés alapján, saját
eLhatározásából, ő a döntéshozatalban nem veszrészt, mivel személyesen
érintett'

út ,it településen is a polgármester

jelölt

jelöltbejelentéskor nyilatkozott arcő|,
hogy megválasftása esetén foállásban Iátja eI e tisztségét, ezért a polgármesteri
illetményt aköúisrtviselők jogáIlásárőI szőIő többször módosított 1992. évi
XXIII. Törvény 42. 5. l3lbekezdése szerint megalkotott' helyi önkormányzati
rendeletben megállapított illetményalap, mely Urkút önkormányzatánáI34-150.Ft és az 5 _ 6,5 közötti szorzőszám szorzataként, összegszenÍen kell
megállapítani, mivel a jogszabály rendelkezése szerint az 1000-2999 lakosú
települések esetében a szorzőszám a fenti.
a

Tehát a polgármester béréthavi 170.7 50.- FT és 22I
megál1apítani.

.97 5 .-

Ft között

kell

Javasolta a polgárme ster illetmény ét 220 .000. - Ft-ban megállap ítani 2002.
október 2I. napjátől.

Kérdés,hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: A polgármester kezdőbérétjavasolja 190.000.- Ft-ban
megállapítani, hogy a következő évben lehessen emelni.
Dr. Dócz.v Mariann' Ó is 190.000.- Ft-ot javasol.

K\einZoltfuné: Az előtte felszólaló 2 képviselőtársávalért egyet, ő is 190.000.-

Ft-ban j avasolj a megállap ítani a pol gárme ster illetményét.

Rieger Tibor korelnök: Aki a polgármester havi 220.000.- Ft-os illetményére
szaY az, az kézfeltartás s al szaY azzon:

A Képviselőtestület 4 igen,5 nem szavazattaI a220.000.- Ft-os havi
polgármesteri illetményt elutasította.
Rieger Tibor ko-relnök:
szaYaz, az szayazzon.

Aki

a polgármester

havi 190.000.- Ft-os illetményére

A Képviselőtestület 5 igen, 4 nem szavazatÍaI, az alábbihatározatothoúa:
45t2002. lXI.4.t o|<Kt. Sz. határozat

Úrkút Közs é g Önkormá ny zati Képvi s előte stül ete Pi chl er
József főállású polgármester illetményét2002. október
2 I .napjától havi 1 9 0. 0 0 0. - Ft. -ban áIIapítj a me g.

Felelős: jegyző
Határidő: azowtal
Rieger Tibor korelnök ezt követő en azülés vezetésétátadta Pichler József
polgármesternek.
megváIasrtása. Zártilés keretében került rá
sor, ezért e napirendi pontról külön jegyzőkönyv készült.

4. napirend: Alpolgármester

S.na pirend : Alpolgármester tiszteletdíj ának me gállap ítása.

Előadó

:

Pichler József polgármester

Pichler József polgármester: A 2000. évi XLIV. Törvénnyel megállapított
rendelkezései alapján a képviselőtestület a társadalmi megbízatásu
alpo|gármesternek a 2000-né1több lakosú településen a tiszteletdíjat úgy kell
megállapítani, hogy azne érje el a társadalmi megbízatásű polgármester
tiszteletdíját, vagyis a 34.l 50.- Ft-ot.
Az aIpo\gármester havi tisÍeletdíját javasolja bruttó 8.000.- Ft-ban
megállapítani..
Kér dés, ltozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület 6 igen, 2 nem szavazattaI,2 tartőzkodással az alábbi
hatétrozatothoúa:
4612002. lXI.4.l o|<Kt. Sz.

határozat

g Önkorm á ny zat Képv i s e őte stül ete Ri e ger
T ib or társ ad al m i me gb ízatásúalp o g árme ster tiszteletdíj át
2OO2. november 4. napjátől havi bruttó 8.000.- Ft_ban
áIlapítja meg.

Úrkút Közs

é

1

1

Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

5. n apirend : Szervezeti

és Működési Szab áIy zat felülvizs g áIatár a meg-

bízás.
Előadó

:

Pichler József polgármester

5

Pichler József poleármester: Az 1994. évi LXil. Törvény 62. $. /5/ bekezdése
t i."*aiu, hogy a Képviselőtestület alakuló ülésétkövető fél éven belül
fe lülv iz s g áIj a, me galkotj a Szerv ezeti é s Műkö dé s i S zab áIy zaÍát'
Javasolja e feladat elvégzéséta jegyzőre ruházni.
Kér dés, hozzászőIás

:

Nem hangzott

A Képviselőtestület egyhangúlag
al ább

i határ ozatot hozta:

-

eI

-

IO szavazattal, - ellenszavazatnéLkil _ az

47 12002. lXI.4.t o|<Kt. Sz.

határozat

Úrkút Közs é g Önkormán y zat Képvi selőte stül ete a
Szewezeti és Működési SzabáIyzata elkészítésévelaz
önkormán y zat j e gy zőj ét bízza me g.
Felelős: Jegyző
HatáLridő 2003. május 4.

7. napirend: Pfaff Zsolt volt

polgármester juttatása /végkie1égítése/.

Előadó: Pichler József polgármester
Pichler József polgármester: A polgármesteri tisztség ellátásárőI sző\ő
ha e tisztségét legalább
:ogszauaty lehótővé teszí,hogy a polgármester részére,
kei euig betöltötte és megbízatása azilj polgármester megválasrtásávaI szűnt
három havi illetményének megfelelő juttatás illeti meg,
ffi€B, végkielégítésként
ki,rÍI azilj képviselőtestület további három havi illetménynek megfelelő
"'*
juttatást adhat. A juttatás feltételeként1jogszabáIy még aztszabtaffieg, hogy a
polgármesteri munkakör átadásamegtörténjen. E feltételteljesítve lett, mivel a
.nu''kuko r éttadás-átvétel rendben' októb er 25-én megtörtént. A plussz három
havi juttatás megállapítását a volt polgármester írásban is kérte.
Javasolja a további három havi juttatás megadástú. avolt polgármester részére,
az őssz önkormán y zati személyi j uttatások me gtakarítás a terhére.
Kérdés,hozzászőIás:

Lipp Józsefné: A össz önkormányzatibérmegtakarítás jelenti aztis, hogy pl. ha
az ővodában Van bérmegtak arítás, akkor az is igénybe lesz véve?
Rostási Mária jeg}lző: Igen, mert a 20}2.évi költségvetés tervezésekor ilyen
jellegű tétel - polgármester részérevégkielégítés- nem lett tervezve.

6

Vassné Balázs Györgyi: Ez aztjelenti, hogy az önkormányzat az össz személyi
juttatások terhére ki tudja fizetni a volt polgármester részérea 6 havi
végkielégítést.
Javasolj a r észéreennek megadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ IO szavazattaI, - ellenszavazatnélkul az
al ább

i határ ozatot hozta:
48 l

2002. lXI.4. l o|<Kt. Sz.határ ozat

A Képvi selőtestüle t P faff Zsolt volt polgármester részére

havi illetményének megfelelő juttatást áIlapít ffieg, az ossz
önkormán y zati szemé lyi j uttatás ok me gtakar ítása terhére'
Felelős: polgármester
Határidő: azonnaI

8.

n a p i re n d

: Önkormá ny zat bizottságainak me

Előadó

:

gv

á|asrtása.

Pichler József polgármester

Pichler József polgármester: Az önkormányzati törvény a2000lakos feletti
önkormán y zatok r észére köte ező erej űvé teszi a P énzügyi B izotts ág
|,étrehozását.Ezenkívül a Szociális Bizottságnak vannak olyan képviselőtestület
áItaI átruhánotthatáskörei, melyeket szoros határidőn belülvégre kell hajtani,
1

ezért sürgető.
Fentieken kívül létre kell hozni egy új bizottságot, melyek a képviselők,
p o l gárme ster ö s sze férhetetlens é gi ügyeive 1 é s vagyonnyi atkoz ataiv aI
fo gl alkoznak. Erre j avasolj a az Ü gyr endi B izotts ág l étreho zását.
Előzetes egyeztetések alapján javasolja aPénzúgyiBizottságba Mádlné Sas
Anikó, Vassné BaIázs Györgyi képviselőket, valamint Stáhl Erzsébet nem

me gvál as ztása

1

képviselőt.
A Szociális Bizotts ágbajavasolja Klein Zoltánné, Lisztes Győző képviselőket,
va|amint Tenk Tibornét akí az idősebbeket ismeri, és Teiermeyerné Nagy Palőcz
Magdolnát, aki a kiskorúkat ismeri. E Bizottságnak évekig elnöke volt dr. Dőczy
Mariann háziorvos, de mivel felmerült az összeférhetetlenség a képviselői
fel adatok ellátása körül' ezért taIán nem vállalj a.
Az Ügyrendi Bizottságba javasolja Pichler Józsefné, Imr\ Zo\tán, Lipp Józsefné
képviselőket.

7

Kérdés.hozzászőIás:

Mádlné Sas Anikó: Amig nem tisztáződtakaz összeférhetetlenségi dolgok,
addig javasolja drDőczy Mariannát a Szociális Bizottságba.
Rostási Mária iegyző: Önkormányzatiképviselő nem lehet aki, illetve akinek a
személye s közreműködésével működő gazdasági tarsaság önkormányzati
feladatot a képvi s előte stül ette 1 kötott v áILalkozási, me gb ízási szer ző dés alap1 án
lát el. Aháziorvosnál véleményem szerint ez fenn áLI. Az összeferhetetlenséget
a képviselőnek amegbízólevél átvételétkövető 30 napon belül meg kell
szüntetnie . J ogszabály szerint a képviselő ö sszeferhetetlenségének
me gá1 ap í tását b árki kezdemény ezheti a p o g árm e sterné .
Fentiek a|apján effe az időre nem érdemes a háziorvost megválasztani a
bizottságba.
1

1

1

Rieger Tibor: Ettől fi.rggetlenül javasolja dr.Dőczy Mariannt a Szociális
Bizottságba elnöknek, mert lehet, hogy addig ez a jogszabáIy is változik.

MÁdlné Sas Anikó: Ő

is javasolj a aháziowost.

A többi javasolt bizottsági

taggal is egyetért.

Dr. Dóczy Mariann: Elfogadja a szoc. bizottság elnöki jelölést szívesen.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 10 szavazaital, ellenszavazatnélrkul _ az
al

ábbi határ ozatot hozta:

49t2002. tXl.A.t o|<Kt. Sz. határozat

út,it Közsé

g Önkormá ny zat Képv i s el őte stül ete a
P énzugyi B izotts.ágba: elnöknek: Mádlné Sas Anikót
tagoknak: Vassné Balázs Györgyi képviselőket, és Stáhl
Erzsébet nem képviselőt megválas úotta.

polgárme ster, jegy zó
Határidő: azonnal

F

elelős

:

A Képviselőtesti.ilet egyhangúlag _ Í0 szavazattal, - ellenszavazatnélrkul _ az
al

ábbi határ ozatot hozta:
5012002.

lXI. .l o|<Kt. Sz. határozat

Úrkút Község Önkormány zati Képvi s előte stülete a
S zociális B izottság elnökének : dr . D ő czy Mariannt,

8

Kl e in Zo\tánné, L i szte s Gy őző képvi se lőket,
valamint Tenk Tibornét és Teiermeyemé Nagy PaIőcz
Magdolnát- nem képviselőket - megváIasúotta.

tag| ainak :

polgárme ster, jegy ző
Határidő: azotrta|

Felelős

:

_
A Képviselőtestület egyhangúlag _ I0 szavazaItal, - ellenszavazatnéLkúl az
a|ább\ határ o zatot hoila:

5l'l2002. lXI.4.l ol<Kt. Sz. határozat
Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete
Ügyrendi B izottság ot hoz \étre, melynek elnöke : Pichler
Józsefné, tagjai: Lipp Józsefné és Imri Zoltánképviselők.
A Képviselőtestület aBízottság feladat és hatásk&ét az
az a|ábbiak szerint rögzíti:
a.l polgármester, a képviselők és családtagjaik
Vagyonnyi\atkozatánaknyilvántartása,ellenőrzése,
kezelése,
b./ polgármester, a képviselők összeferhetetlensége
me gá1l ap ításéra irányuló kezdemény ezés kivizs gálása é s a
Testület felé az előterjesztés megtétel,
c./ titkos szavazás bonyolítása.
Fentieket Úrkút Község Önkormányzata sZMsZ
módosításával kell elvég ezni.
Felelős : polgármester, j egyző
Határidő: 2003 január 3 1.

Pichler József polgármester: Ezt kovetáen felkérte amegváIasztott Bizottságok
ném képviselőtestületi tagiait, hogy az önkormányzati törvény szerinti esküt
tegyék le.

_

Stahl Erzsébet,Tenk Tiborné és Teiermeyemé Nagy PalőczMagdolna az
eskü letették. _

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.
Kmft.

rt

fu"{o.l

Vi^-

Rostási Mária
jegyző

-

