Úrkút Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.: 88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

Szám: URK/93-13/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. október 29-én kedden du. 16 óra 10
perckor megkezdett alakuló üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak:
- Fülöp Zoltánné polgármester
- Farkas István alpolgármester
- Novák Antalné képviselő
- Rieger Tibor képviselő
- Pichler Józsefné képviselő
- Perei István képviselő
- Rieger Ottó képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:
- dr. Puskády Norbert jegyző,
- Molnárné Titscher Mariann Helyi Választási Bizottság elnöke, az 1-2 napirendi pontok tekintetében
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, a Falu Tv nézőit. Külön köszönti Molnárné
Titscher Mariannt a Helyi Választási Bizottság elnökét. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta.
A napirendi pontok előtt kéri, hogy közösen hallgassák meg a Himnuszt.
A napirendi pontok előtt tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Stáll Zsolt megválasztott képviselő, a
Képviselő-testülethez címzett, 2019. október 15-én kelt nyilatkozatával, aznapi hatállyal lemondott képviselői
mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy helyébe Perei István, a következő legtöbb
szavazatot kapott képviselőjelölt lép, aki így már az alakuló ülésen is jelen lehet.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
Előadó: Molnárné Titscher Mariann HVB elnök
2) Eskütétel, esküokmányok aláírása
Előadó: Molnárné Titscher Mariann HVB elnök
3) Tájékoztató a polgármester illetményéről, valamint költségtérítéséről
Előterjesztő: polgármester
4) Alpolgármester választása
Előterjesztő: polgármester
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5) Alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
6) A Gazdasági és Igazgatási Bizottság, valamint a Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: polgármester
7) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
8) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
9) 2019-2024-es önkormányzati ciklusra szóló fejlesztési tervről
Előterjesztő: polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. NAPIREND:

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról

Előterjesztő: Molnárné Titscher Mariann HVB elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Felkéri Molnárné Titscher Mariann HVB elnököt, hogy az önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló beszámolót ismertesse.
Molnárné Titscher Mariann HVB elnök: Ismerteti az előterjesztés szerinti beszámolót. Kéri a Képviselőtestületet, hogy fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló beszámolót – határozathozatal nélkül –
elfogadta.
2. NAPIREND: Eskütétel, esküokmányok aláírása
Előterjesztő: Molnárné Titscher Mariann HVB elnök
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
vonatkozó rendelkezései alapján a megválasztott polgármester, valamint a képviselők esküt tesznek, és erről
okmányt írnak alá. Felkéri Molnárné Titscher Mariann a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az esküt
vegye ki.
Molnárné Titscher Mariann HVB elnök: Kéri a képviselőket, hogy álljanak fel, majd az eskü szövegét mondják
utána.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Úrkút fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételt követően a képviselők az előkészített esküokmányokat aláírták.
Molnárné Titscher Mariann HVB elnök: Kéri a polgármestert, hogy álljon fel, majd az eskü szövegét mondja
utána.
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„Én, Fülöp Zoltánné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Úrkút fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételt követően a polgármester az előkészített esküokmányt aláírta.
Molnárné Titscher Mariann HVB elnök: Megköszöni a polgármesternek és a képviselőknek a közreműködést.
A munkához kitartást és sok sikert kíván.
Molnárné Titscher Mariann HVB elnök 16 óra 23 perckor elhagyja a tanácskozó termet.
3. NAPIREND: Tájékoztató a polgármester illetményéről, valamint költségtérítéséről
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Előadja, hogy a polgármesteri tisztséget a szervezeti és működési szabályzat
szerint főállásban látja el a polgármester. A polgármester illetményt és a költségtérítés összegét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg, mely 2017. január elsejével lett
megállapítva, összegszerűen pedig bruttó 548 400,- Ft-ot tesz ki, melyhez bruttó 82 266,- Ft költségtérítés
tartozik. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a törvény által megállapított illetmény és költségterítés összegéről
szóló tájékoztatást határozatban vegye tudomásul.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2019.
(X.29.) határozata
a polgármester illetményéről, valamint költségtérítéséről szóló
tájékoztatóról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi
a Fülöp Zoltánné polgármester illetményéről - bruttó 548 400,- Ft -,
valamint költségtérítéséről - bruttó 82 266,- Ft – szóló tájékoztatást.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4. NAPIREND: Alpolgármester választása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert
választ több alpolgármestert választhat. A szervezeti és működési szabályzat 41. § (1) bekezdése alapján a
Képviselő-testület egy fő alpolgármestert választ a képviselő-testület megválasztott tagjai közül, aki társadalmi
megbízatású alpolgármesterként látja el tisztségét.
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek, titkos szavazással Farkas
Istvánt válassza meg. Kérdezi Farkas Istvánt, hogy kéri a zárt ülés tartását.
Farkas István képviselő: Nyilatkozza, hogy nem kéri a zárt ülés tartását.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat szerint az alpolgármester
választását erre a célra létrehozott ad hoc szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a bizottság elnökének Pichler Józsefné képviselőt, tagjainak pedig Rieger Tibor és Novák
Antalné képviselőket válassza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület– 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ad hoc szavazatszámláló
bizottság elnökének Pichler Józsefné képviselőt, tagjainak Rieger Tibor és Novák Antalné képviselőt
határozathozatal mellőzésével megválasztotta.
Fülöp Zoltánné polgármester: Felkéri az eseti bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsa le.
A Szavazatszámláló Bizottság a titkos szavazást lebonyolítja. A titkos szavazásról, a jegyzőkönyv mellékletét
képező külön jegyzőkönyv készül.
Pichler Józsefné képviselő, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét.
„A Bizottság megállapította, hogy hét szavazólap érvényes, és 7 igen és 0 nem szavazatot adtak le Farkas
István alpolgármester jelöltre. A választás érvényes és eredményes volt.”
Fülöp Zoltánné polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2019. (X.
29.) határozata
Farkas István alpolgármesterré választásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas István
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkéri Farkas István alpolgármestert, hogy álljon fel és az esküt tegye le.
„Én, Farkas István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Úrkút fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Ezt követően Farkas István az esküokmányt aláírta.
5. NAPIREND: Alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 90%-át. Emellett a társadalmi megbízatású alpolgármester, havonta a tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester
tiszteletdíját a maximális 90 %-hoz képest 80 %-ban állapítsa meg, mely összegszerűen és kerekítve 218 400,forintot jelent. Ehhez 32 910,- forint költségtérítés tartozik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2019. (X.
29.) határozata
az alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének
megállapítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas István
társadalmi megbízatású alpolgármester havi
a) tiszteletdíját 2019. október 29-től 218 400,b) költségtérítését 2019. október 29-től 32 910,forintban állapítja meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
6. NAPIREND: A Gazdasági és Igazgatási Bizottság, valamint a Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Előadja, hogy a szervezeti és működési szabályzat alapján a Gazdasági és
Igazgatási Bizottság három képviselővel, míg a Szociális Bizottság három képviselővel és egy nem
képviselővel működik. Kérdezi Rieger Tibort, Pichler Józsefnét, Perei Istvánt, Novák Antalnét, Rieger Ottót
és Teiermeyerné Nagy-Palócz Magdolnát, hogy kéri-e valamelyikük zárt ülés tartását.
Érintettek egyenként nyilatkoznak, hogy nem kérik zárt ülés tartását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2019.
(X.29.) határozata
a Gazdasági és Igazgatási Bizottság, valamint a Szociális Bizottság
tagjainak megválasztásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Gazdasági és Igazgatási Bizottság tagjait az alábbiak szerint
választja meg:
elnök: Rieger Tibor
tagok: Pichler Józsefné
Perei István
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
2. a Szociális Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg:
elnök: Pichler Józsefné
tagok: Novák Antalné
Rieger Ottó
Teiermeyerné Nagy-Palócz Magdolna
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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Fülöp Zoltánné polgármester: Megkéri Teiermeyerné Nagy-Palócz Magdolnát, hogy fáradjon előre és az esküt
tegye le.
„Én, Teiermeyerné Nagy-Palócz Magdolna becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
a bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Úrkút fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Ezt követően Teiermeyerné Nagy-Palócz Magdolna az esküokmányt aláírta.
7. NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendeletet áttekintették és annak módosítása indokolt. A rendelet
koncepciójában nem változna, de egyszerűsíteni szükséges a szabályokat. Az új rendeletet a novemberi
testületi ülésre előterjeszti.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2019.
(X.29.) határozata
az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) egyetért a szervezeti és működési szabályzat újra szabályozásával,
b) utasítja a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a szervezeti és
működési szabályzatot dolgozza ki és a következő rendes testületi
ülésen, de legkésőbb november 30-ig terjessze a Képviselő-testület
elé.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. november 30.
8. NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Előadja, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet az
előző ciklus elején fogadta el a Képviselő-testület. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet
újraszabályozására november 30-ig kerüljön sor.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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