ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel.: 88/230-003, 507-030.
e-mail: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/93-13/2019

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 29-én (kedden) 16 óra 10 perckor kezdődő
alakuló ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:
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
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
Úrkút, 2019. október 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE
ÚRKÚT
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
email: jegyzourkut@vnet.hu
Ügyszám: URK/93-13/2019

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. október 29-i alakuló ülésére
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az úrkúti Helyi Választási Bizottság nevében sok szeretettel köszöntöm a helyi önkormányzat
újonnan megválasztott polgármesterét és képviselőit, valamint a Falu TV nézőit.
A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról az
alábbi beszámolót terjesztem elő.
Úrkút községben a névjegyzékben 1724 választópolgár szerepel. Polgármesterjelöltként két főt,
míg képviselőjelöltként nyolc főt vett nyilvántartásba Helyi Választási Bizottság,
mindannyiukat független jelöltként.
Az önkormányzati választáson a névjegyzékben szereplő választópolgárok közül 759 fő fő élt
választójogával, mely 44,03 %-os részvételt jelent.
A szavazatokat mindkét Szavazatszámláló Bizottság két alkalommal számolta meg.
A polgármester választáson 10 érvénytelen szavazat érkezett, a leadott szavazatok száma 749
Fülöp Zoltánné 493, míg Bauer András 256 szavazatot kapott.
A megválasztott polgármester Fülöp Zoltánné lett, aki a szavazatok 65,82 %-át kapta meg.
Az egyéni listás képviselőválasztáson a szavazólapokból 19 volt érvénytelen és 759 érvényes.
A leadott 3421 szavazat az alábbiak szerint oszlott meg:
Rieger Tibor - 580
Farkas István - 581
Novák Antalné - 395
Pichler Józsefné - 478
Stáll Zsolt – 380
Perei István – 329
Rieger Ottó – 498
Galambosné Tróbert Ildikó - 180
A képviselő-testület megválasztott tagja a hat legtöbb szavazatot jelölt lett: Farkas István,
Rieger Tibor, Rieger Ottó, Pichler Józsefné, Novák Antalné, Stáll Zsolt.
Fülöp Zoltánné polgármester tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot, hogy Stáll Zsolt
képviselő 2019. október 15-i hatállyal lemondott mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság
megállapította, hogy a következő legtöbb szavazatot Perei István kapta, így Stáll Zsolt helyébe
ő lép.

A szavazás érvényes és eredményes volt, fellebbezés az eredmények ellen nem érkezett. A
polgármesterjelölt, valamint a hat legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt mandátumot
nyertek.
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
a törvényes rend szerint, rendben zajlott le.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az úrkúti Helyi Választási Bizottság beszámolóját fogadja
el.
Úrkút, 2019. október 24.
Molnárné Titscher Mariann
HVB elnök
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3. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a polgármester illetményéről, valamint költségtérítéséről
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztséget Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 40. § (1)
bekezdése szerint főállásban látja el a polgármester.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (4)
bekezdés d) pontja alapján az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 55 %-a.
A Mötv. 71. § (6) bekezdés rögzíti: A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a
megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Fentiek alapján Úrkút polgármestere bruttó 548 444,- Ft illetményre és bruttó 82 266,- Ft
költségtérítésre jogosult a törvény alapján, azzal, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény alapján az illetmény összegét száz forintra kerekítve kell megállapítani.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményéről - bruttó 548 400,- Ft -, valamint
költségtérítéséről - bruttó 82 266,- Ft – szóló tájékoztatást fogadja el.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. október 24.
dr. Puskády Norbert
jegyző

Határozati javaslat
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
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4. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
Tárgy: Alpolgármester választása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74. § (1)
bekezdése rögzíti:
„A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a
megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével
szűnnek meg.”
Az alpolgármesteri tisztséget Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1)
bekezdése szerint társadalmi megbízatásban látja el az alpolgármester.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület … képviselőt alpolgármesternek válassza meg.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. október 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete … képviselőt társadalmi megbízatású
alpolgármesternek választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
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. A
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A Mötv. 80. § (3) bekezdés rögzíti: A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi
megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Fentiek alapján a tiszteletdíjat a Képviselő-testület maximum 246 800,- Ft, költségtérítését 37 020,- Ft
összegben állapíthatja meg.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a maximum 90 % helyett … %ban állapítsa meg, mely összegszerűen … forint tiszteletdíjat, és … forint költségtérítést jelent.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. október 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete … társadalmi megbízatású alpolgármester havi
a) tiszteletdíját 2019. október 29-től … ,
b) költségtérítését 2019. október 29-től …
forintban állapítja meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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6. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
Tárgy: A Gazdasági és Igazgatási Bizottság, valamint a Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 57. § (1)
bekezdés rögzíti: „a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető
szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani
a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottságait. (…) A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem
önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.”
A Mötv. 58. § (1)-(2) bekezdései alapján a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselőtestület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. A képviselőtestület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor
megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.
Fentiek alapján a Gazdasági és Igazgatási Bizottság és a Szociális Bizottság személyi összetételére az
alábbi javaslatot teszem:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság
elnök: Rieger Tibor
tagok: Pichler Józsefné
Perei István
Szociális Bizottság
elnök: Pichler Józsefné
tagok: Novák Antalné
Rieger Ottó
Teiermeyerné Nagy-Palócz Magdolna
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. október 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
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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7. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3)
bekezdése alapján az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendeletet áttekintettük, annak módosítása
indokolt.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosításának a következő
rendes testületi ülésen, legkésőbb november 30-ig tegyen eleget, hogy a rendelet megfelelő
kidolgozásához elegendő idő álljon rendelkezésre.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. október 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
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.
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8. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 35. § (1)
bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg.
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a 14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet
rendelkezik.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozzon a rendelet felülvizsgálatáról és legkésőbb
november 30-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. október 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) egyetért a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI.24.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatával
b) utasítja a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló rendelet újraszabályozására tegyen javaslatot a következő rendes testületi ülésen, de
legkésőbb november 30-ig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. november 30.

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel.: 88/230-003, 507-030.
e-mail: onkurkut@vnet.hu
______________________________________________________________________________________

Szám: URK/93-13/2019

9. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
Tárgy: 2019-2024-es önkormányzati ciklusra szóló fejlesztési tervről
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116. § (1)-(5)
bekezdései rögzítik:
„A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket.
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül
fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az
újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”
Ugyan a fejlesztési tervet 2020. április 29-ig kell elfogadni, azonban a hosszú távú terv, egész ciklusra
kiterjedő fejlesztési terv alapján érdemes a költségvetést előkészíteni, elfogadni. Az önkormányzati
költségvetési rendeletet az államháztartási törvény 24. § (3) bekezdése alapján február 15-ig kell
előterjeszteni.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a fejlesztési terv elfogadásának határidejét február 15-ben
állapítsa meg, egyben felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a fejlesztési terv előkészítésében
működjenek közre.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. október 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) egyetért azzal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. §-a szerinti fejlesztési tervet legkésőbb 2020. február 15-ig fogadja el a Képviselő-testület
b) utasítja a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a fejlesztési terv elkészítéséről az a) pont szerinti
határidőig gondoskodjon.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2020 február 15.

