Kii a égí o n ko rmúnyzat Képvíselőtes tíilete
8409 Úrkút Rúkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szúm: 187-10 /2010.

JEGYZŐKÖNYv
Készült: Úrkút Község ÖnkormrínyzaliKépviselőtestülete 2010. október 15.-én
(pénteken) du. 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.
Jelen varrnak: Fülöp Zoltán Gyulráné polgármester

Dr.Dőczy Mariann,
Farkas István

Lisáes Győző
Nagy Szabina
Pichler Józsefné
Somogyi Imrénéképviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mríria jegyző
Dr. Dóczv Mariann korelnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
batározatképes, mert a Testtilet 7 tag1aből mind a 7 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 7 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

NAPIREND:
1') Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati választások végleges
eredményéről. Mebízó levelek átadása.
Előadó: Molnárné Titscher Mariann a Helyi Választási Bizottság Elnöke
2.) A képviselők és a polgármester eskütétele.
Előadó: dr. Dóczy Mariann korelnök, Molnárné Titscher Mariann HVB Elnöke

3.) Polgármester illetményének,költségátalányának megállapítása.
Előadó: dr. Dóczy Mariann korelnök

a.) AlpoIgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: dr. Dóczy Mariann korelnök
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5.)

Al

polgármester tiszteletd

íjá nak

megállapítása.

Előadó: dr. Dóczy Mariann korelnök
6) Bizottságok megválasztása.

Előadó: dr. Dóczy Mariann korelnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.

napirend: A Választási Bizottság tájékoztatőjaaváIasztás végleges eredményéről. Megbíző levelek átadása.
Előadó: Molnárné Titscher Marianna Helyi Válasáási Bizottság
Elnrike
Molnárné Titscher Mariann a Helyi Választási Bizottsáe Elnöke előterjesztését az ülésen
felolvasta, az írásos előterjesaés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés^ hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület

egyhangúla g 7 igen szavazattal. - ellenszav azat néIkil _ az alabbi

határozatothozta:
39/2010. (X.15.) Ökkt határozat

A Helyi Yálasztásí Bizottság Elnöke áItaltartott

beszámoló a\apjan Urkút Község onkormányzata6 fő
képviselővel és egy foállású polgrírmesterrel
megalakult.
Atájékoztatő eIhangzását követőenaYáIasztási
képviselőkn ek átadta a Megbíző leveleket.

2.

Bizottság Elnöke a Polgármesternek és a

napÍrend: A Képviselők és a polgármester eskütétele.

Előadó: dr.Dőczy Mariann korelnök
Dr. Dóczv Mariann korelnök: E napirendi pont keretében a képviselők és a polgármester
eskütételéreés az esküokmány aláiráséna kerül sor.
Felkérte Molnárné Titscher Mariannt a Helyi Yálasztásí Bizottság Elnökét, hogy az
önkormányzati törvény 32. $.-ában előírt eskü szövegének általatörténő előmondását
követően előbb a képviselők' majd a polgrírmester az esküt tegye meg.

-

Esküt azÖtv 32. $.-ában előírtaknak megfelelően előbb a képviselők' majd a
polgármester tette meg. -

J

Dr. Dóczy Mariann korelnök: Megkérte a polgármestert és képviselőtársait,hogy az
esküokmánfi írják a|á. Az aIáírást követően a polgármesteri és a képviselői feladatok
ellátásáho z, v é gzé séhez, er őt, e gé sz s é get kívrínt.

(Az Esküokm ány a jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletét képezi.)

3.

napirend: Polgármester illetményének,költségátalányának megállapítása.
Előadó: dt.Dőczy Mariann korelnök

Dr. Dóczy Mariann korelnök: E napirendi pont keretében a polgármester illetményénekés
költségátalányánakmegállapítására került sori. Tájékoztatta az Alakuló ülés résztvevőit, hogy
a polgármesteri tisztsé g ellátásának egyes kérdéseirőlés az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjaról szóló 1994. évi LXIV. törvén y 3. $. (1) bekezdése és a 4. $. (1) bekezdése
rendelkezése szerint a polgármester illetményénekmegállapításakoz&dekű adatnak minőstil,
ezért nyilvános ülésen kell megtárgyalni.
Egyben bejelentette aztts, hogy a polgármesterrel történt egyeztetés alapján, sqát
elhatározásábőI, ő a döntéshozataIbannem vesz részt, mivel személyesen érintett.
Úrkút településen is a polgármester-jelölt a jelöltbejelentéskor nyilatkozott arról, hogy
megválasztása esetén foállásban lát1a el e tisáségét, ezért a polgármesteri illetményt a
köáisztviselők jogállásáról szóló többsz<jr módosított 1992. évi XXIII. törvény 3. $. (1)
bekezdése szerint azilletményalap (38.650. Ft.) és a szorzőszám (8,5 oÁ - lI'0 oÁ)
szorzataként, összegszeníen kell megállapítani. Tehát az 1000 és2999lakosútelepülések
esetén ez328.525.- Ft és 425.150.- Ft közötti összeg. Azonban a fent hivatkozott jogszabáIy
4/A $. (3) bekezdése kimondjaaztts, hogy apolgármester illetményének avéiasúást
követően me gállapított cisszege a me gválas ztását me gelőző polgármesteri illetmény
összegénél nem lehet kevesebb. Ezek alapján az'fu polgármester illetményét378.000.- Ft és
425.150.- Ft között kell megállapítani.
Javasolta a polgrírmester illetményéthavi 400.000 Ft-ban megállapitani 2010. október 3.
napjátől.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag 6 igen szavazatial

-

ellenszavazatnéIkil az alábbi

hatátrozatothozta;

40/2010. (X.15.)

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete Fülöp Zoltén
Gyulané foállású polgármester illetményét2010. október 3. napjátől
havi 400.000.- Ft.-ban állapít1a meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Dr. Dóczy Mariann korelnök: Polgármester Asszony írásban kérte a Kópviselőtestiiletet, hogy
amár hivatkozott törvény 18. $. (2) bekezdése aIapjánrészére költségátalány kerüljön
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megáI1apitásra.

_
A költségátalrány mértéke_ a képviselőtestület döntése szerint a

polgármester illetménye 20-30 %o-ának megfelelő összeg'
i 18. $. (3) bekezdés ,,Ha a polgrírmester kéri a költségátalány megállapítását, annak
mértékérBla képviselőtestülót a következő ülésénköteles határozni. Ha a képviselőtestület
a
bármely okból nem hoz határozatot a polgármestert a képviselőtestület ülésének napjátől
határoiatmeghozataláiga(2) bekezdésben meghatiírozott (20 %) minimális összeg illeti
meg."
Javáslata, a költségtérítésmértékéta polgármester illetményének20 %o-ábanhatétrozza meg a
Képviselőtestület.
Kérdés.hozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag 6 igen

szavazatta|, - ellenszavazat nélkiil az alábbi

határozatothozta:
4112010. (X.15.)

okKt

határozat

A Képviselőtestület Fülöp ZoltÍn Gyulané főállású

pol gármester költsé gát alány át 2 0 1 0. október 1 5'napj ától
h*i i11"t- énye 20 Yo-énak me gfelelő ö ssze gben állapítj a me g.

Felelős: jegyző
Határidő: azotvta]'

4.

napirend: Alpolgármester megválasztása. Zártulés keretében került rá sor, ezért e
napirendi pontról külön jegyzőkönyv készült.

Dr. Dóczy Mariann korelnök azártülés befejezésétkövetőenaz
44 /2010. (X.15.)

alábbi határozatothirdeti ki:

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete Somogyi
Imrénéképviselőt tarsadalmi megbízatásúalpolgármesternek
megvá1asztotta.

Felelős: polgármester
Hataridő: azornal
Dr. Dóczy Mariann korelnök: Felkérte Somogyi Imrénéalpolgármestert, hogy az
alpolgármesteri esküt mondj a utána.
Alpolgármester esküje azÖtv 32. $.-a szerint -

S.napirend : Alpol gárme ster tiszteletdíj rának

me

gállapítása.

Előadó: Dr.Dőczy Mariann korelnök
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Dr. Dóczy Mariann; Az 1994. évi LXIV. törvény 4. $. (1) bekezdése alapjána
képviselőtestület a tarsadalmimegbizatású alpolgármesternek a 2000-nél több lakosú
telépülésen a tiszteletdijatiqy állapítjameg, hogy ne érje el a trársadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját. Atársadalmi megbizatású polgármesteri tiszteletdíj alsó hatáta,
jelenleg
-so-ogyi 173.925.-Ft.
Imrénéalpolgármester részérejavasolta a tiszteletdíj mértékéthavi 10.000.- Ft-ban
megállapítani.
Kérdés.hozzászőIás:
Farkas István:

Az

előző alpolgármesternek mennyi volt a havi tiszteletdíja?

Rostási Maria jegyző: 10.000.- Ft.

A Képviselőtestület 6 igen szavazatta|, L tartőzkodással (Somogyi Imréné)az alábbi
ltatározatothozta:

42 t20l0. (X.15.I o|<Kt. határozat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete S omogyi Imréné
társ adalmi me gbizatású alpo l gárme ster ti szte l etdij át 20 l 0 . október
15. napjátől havi bruttó 10.000.- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: jegyző

Hatát''dő

azorT

tal

Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester: Átveszi az alaku\ő ülés vezetését, és felolvassa
t<isz-ontőjét, melynek szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.napirend: Önkormrány zatbtzottságainak megválasztása. _ Záfinléskeretében keriilt sor a
v áIasúásra melyről külön j egyzőkönyv készült. Előadó: Fülöp ZoItán Gyulané polgármester
Fülöp Zoltán G}.ulané polgármester: Felolvassa azfutülésen hozott határozatokat,majd azt
k i*tő.'' a nem képviselő bizottsági tagok a polgrírmester előtt esküt tesznek.
45/2010. (X.15.)

ÖkKt határozat

Úrkút Közsé g Önkormanyzat Képvi selőte sti'ilete a P énzngyi
Bizottságba: elnöknek: Farkas Istvtánt tagoknak: Pichler Józsefné
képviselőket, és fueger Tibor nem képviselőt megválasztotta.
Felelős: polgiírmest er, jegyző
Hatándő: azonnaI

46l20t0. (x.15.)

ÖkKt

tratározat

Úrkút Kozség Önkormrínyzati Képviselőtestülete a Szociális
Bizottság elnökének: dt.Dőczy Mariannt, tagiainak: Lisztes Győző
és Pichler Józsefné képviselőket, valamint Teiermeyemé Nagy
P a|őcz Magdolna nem képviselő megvál asztotta.
Felelős : polgármeste r, jegyző
Hataridő: azonnal
4712010. (X.15.)

ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkorman yzati Képviselőtestülete Ügyrendi
Bizottság elnökének: Pichler Józsefnét, tagiainak: Nagy Szabina
képviselőt, és Lipp Józsefné nem képviselőt megválasztotta.
Felelős : polgiírmest e1 je gy ző
Hataridő: azowtal

-

Nem képviselő bizottsági tagok (fueger Tibor, Teiermeyerné Nagy Pa\őcz Magdolna,
és Lipp Józsefné _ eskütétel e az Ötv 32. $.-a szerint.

Több targy nem volt, a polgármester azülést 18.00 órakor berekesáette.
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