Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:81-12/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. október 27.-én
(hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
dr. Dóczy Mariann képviselő
Farkas István képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Rieger Tibor képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az alakuló ülésen megjelent képviselőket,
a Helyi Választási Bizottság Elnökét, Úrkút község Jegyzőjét, az alakuló ülésen
megjelent minden résztvevőt és nem utolsó sorban a Falutévé nézőit.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület mind a 7 tagja jelen
van. A Testület határozatképes, így az ülést megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület tagjai a 6 fő megválasztott
önkormányzati képviselőből valamint a polgármesterből áll. Ennek megfelelően a
képviselő-testület létszáma 7 fő.
A továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés nyilvános, de az érintett
kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület
egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének is-

mertetése.
Előadó: Molnárné Titscher Mariann a Helyi Választási Bizottság Elnöke
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2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, esküokmány alá-

írása.
Előadó: Molnárné Titscher Mariann HVB Elnöke
3.) Főállású polgármester illetményének, költségtérítésének bejelentése.

Előadó: polgármester
4.) Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, eskütétele.

Előadó: polgármester
5.) Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Előadó: polgármester
6.) Az Önkormányzat Gazdasági és Igazgatási Bizottságának, valamint a

Szociális Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás
eredményének ismertetése.
Előadó: Molnárné Titscher Mariann a Helyi Választási Bizottság Elnöke
Molnárné Titscher Mariann: A Választási Bizottság Elnöke előterjesztését az
ülésen felolvasta, mely írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
61/2014. (X.27.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Úrkúti Helyi Választási Bizottság Elnöke által tartott
beszámoló alapján Úrkút Község Önkormányzata 6 fő
képviselővel és 1 fő polgármesterrel megalakult.
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2.NAPIREND: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,
esküokmány aláírása.
Előadó: polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a képviselők, a 63. § alapján a
polgármester megválasztásukat követően esküt tesznek, és erről esküokmányt írnak
alá.
Felkérte Molnárné Titscher Mariannt a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a
Mötv.-ben meghatározott esküt előbb a képviselők, majd azt követően a
polgármestertől vegye ki.
Molnárné Titscher Marinna a HVB Elnöke előbb a képviselőktől, majd a polgármestertől az alábbi esküt vette ki:
ÉN (A KÉPVISELŐ NEVE) BECSÜLETEMRE ÉS LELKIISMERETEMRE FOGADOM, HOGY
MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK, JOSZABÁLYAIT
MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM: KÉPVISELŐI TISZTSÉGEMBŐL EREDEŐ FELADATAIMAT ÚRKÚT FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM.
(A tisztségviselő meggyőződése szerint)
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!
ÉN (POLGÁRMESTER NEVE) BECSÜLETEMRE ÉS LELKIISMERETEMRE FOGADOM,
HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK, JOSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM: POLGÁRMESTERI TISZTSÉGEMBŐL EREDEŐ FELADATAIMAT ÚRKÚT FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA
GYAKORLOM.
(A tisztségviselő meggyőződése szerint)
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!

Ezt követően a képviselők, illetve a polgármester az Esküokmányt aláírta.
3.NAPIREND: Főállású polgármester illetményének, költségtérítésének bejelentése.
Előadó: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztata a jelenlévőket,hogy a polgármester
illetménye közérdekű adat.
Úrkút Község Önkormányzatának Polgármestere e tisztségét főállásban látja el. A
polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. A polgármester
illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kerül megállapításra, a már hivatkozott Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 71. § (2) bekezdése alapján (A megyei jogú város
polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára
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havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. (mely
747.878.- Ft/hó )
A 71. § (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; (448.727.Ft./hó
Az érvényes jogszabályok alapján tehát Úrkút Község Polgármesterének illetménye
megválasztásától, azaz 2014. október 12. napjától 448.727.- Ft/hó.
A már hivatkozott törvény 71. § (6) bekezdése kimondja, hogy a főállású
polgármester havonta, az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult. Az úrkúti polgármesternél 2014. október 12. napjától ez az
összeg 67.309.- Ft/hó.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményéről és
költségtérítéséről dönteni nem kell, de határozatban az összeg rögzítése javasolt.
Kérdés,hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
62/2014. (X.27.) önkormányzati határozata
a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestület rögzíti,
hogy Fülöp Zoltánné főállású polgármester illetménye
2014. október 12. napjától havi 448.727- Ft,
költségtérítése 2014. október 12. napjától havi 67.309.- Ft
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4.NAPIREND: Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású
alpolgármestert választ a Testület.
Az Önkormányzat szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 10/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése rögzíti, „A Képviselő-testület egy
fő alpolgármestert választ a képviselő-testület megválasztott tagjai közül, aki
társadalmi megbízatású alpolgármesterként látja el tisztségét.”
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Indítványozta, hogy a Képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek,
titkos szavazással Farkas István képviselőt válassza meg.
A Mötv szerint választásnál zárt ülés is tartható. Kéri Farkas István képviselőt
nyilatkozzon, zárt, vagy nyílt üléshez hozzájárul-e.
Farkas István képviselő: Nyilatkozza, hogy nyílt testületi üléshez hozzájárul.
Fülöp Zoltánné polgármester: A titkos szavazás bonyolítására javasolja 3 tagú
Szavazatszámláló Bizottság létrehozását, amely az alakuló ülésen ellátja az ezzel
kapcsolatos feladatokat. Elnöknek Pichler Józsefné, tagoknak: dr Dóczy Mariannt és
Rieger Tibort javasolja megválasztani.
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
63/2014. (X.27.) önkormányzati határozata
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
A Képviselőtestület az alakuló ülés időpontjában működő
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Pichler Józsefné
képviselőt, tagoknak:dr. Dóczy Mariann képviselőt és
Rieger Tibor képviselőt megválasztotta.
Fülöp Zoltánné polgármester: A titkos szavazás lebonyolítására felkérte a
Szavazatszámláló Bizottságot.
Pichler Józsefné Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait, hogy a szavazólapon a Fülöp Zoltánné polgármester által javasolt
Farkas István neve szerepel, mint alpolgármester jelölt. Mellette szavazni nevének
változatlanul hagyásával, ellene szavazni nevének áthúzásával lehet.
Ezt követően bemutatták az üres szavazó urnát, melyet a jelenlévők előtt
hitelesítettek, majd a titkos szavazás a pénzügyi ügyintézői irodában megkezdődött.
A képviselők egyenként szavaztak, miután a jelenlétükben a szavazólap a jegyzői
bélyegzővel lebélyegzésre került.
Szavazás. (A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült.)
Pichler Józsefné: Tájékoztatta a Képviselő-testületet,hogy mind a 7 képviselő
szavazott. Ezt követően az urnát a Bizottság tagjai a képviselő-testület előtt
felbontásra került és egyenként megszámolásra kerültek a szavazólapok.
Pichler Józsefné SZSZB elnök: A Bizottság megállapította, hogy mind a 7
szavazólap érvényes, és mind a 7 szavazólapon Farkas István nevét változatlanul
hagyta a Képviselő-testület, így a választás érvényes és eredményes.
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Fülöp Zoltánné polgármester: A titkos szavazás alapján megállapította, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
64/2014. (X.27.) önkormányzati határozata
az alpolgármester megválasztásáról.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXV. törvény 74. § (1) bekezdése alapján Farkas István
képviselőt, társadalmi megbízatású alpolgármesterré
megválasztotta.
Fülöp Zoltánné polgármester: Felkérte Farkas István alpolgármestert álljon fel, és az
esküt tegye le.
Farkas István alpolgármester: ÉN Farkas István BECSÜLETEMRE ÉS LELKIISMERETEMRE
FOGADOM, HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK,
JOSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM: ALPOLGÁRMESTERI
TISZTSÉGEMBŐL EREDEŐ FELADATAIMAT ÚRKÚT FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA
GYAKORLOM.
(A tisztségviselő meggyőződése szerint)
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!

5.NAPIREND: Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása.
Előadó: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: A Mötv. 80. § (2) bekezdés alapján „A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg,
melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával lemondhat. „
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a törvény alapján 157.055.- Ft
– 201.928.- Ft közötti összegben lehet megállapítani.
Javasolta a havi tiszteletdíj mértékét 157.055.- Ft-ban megállapítani.
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
Fülöp Zoltánné polgármester: A továbbiakban tájékoztatta a Képviselő-testületet,
hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, vagyis
Farkas István havi tiszteletdíján felül 23.558.- Ft havi költségtérítésre is jogosult.
Kérdés,hozzászólás: Nem hangzott el.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
65/2014. (X.27.) önkormányzati határozata
az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas
István társadalmi megbízatású alpolgármester havi
a) tiszteletdíját 2014. október 27.-től 157.055.- Ft-ban
b) költségtérítését 2014.október 27.-től 23.558.-Ft.-ban

állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.NAPIREND: Az Önkormányzat Gazdasági és Igazgatási Bizottságának, valamint a
Szociális Bizottság tagjainak megválasztása.

Előadó: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint 2014. október 12. napjától 2 bizottság, a Gazdasági és
Igazgatási Bizottság, valamint a Szociális Bizottság működik. Az előző 3
képviselővel, az utóbbi 3 képviselővel és 1 nem képviselővel. Javasolja a két
bizottság elnökét és tagjait megválasztani.
Elmondja, hogy a polgármester és a képviselő megválasztásakor, majd azt
követően minden év január 1.-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot
köteles tenni a Mötv-ben foglalt szabályok szerint. A polgármester és az
önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30 napon belül a Mötv
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A polgármester, a képviselő
saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát is.
Elmondja, hogy a vagyonnyilatkozat vizsgálatát, nyilvántartását az SZMSZ-ben
meghatározott Gazdasági és Igazgatási Bizottság végzi. Felhívja a képviselők
figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak
benyújtásáig – az önkormányzati képviselő jogait nem gyakorolhatja, és az Mötv.
39. §-ában meghatározott tisztelet díjban sem részesülhet.
Ezek után javasolja a Gazdasági és Igazgatási Bizottság Elnökének:Rieger Tibor
képviselőt, tagjainak Pichler Józsefné és Stáll Zsolt képviselőket. Megkérdezi,
van-e más javaslat.

7

Kérdés, hozzászólás, javaslat: Nincs.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkérdezi az érintetteket hozzájárulnak-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz?
Pichler Józsefné Képviselő: nyilatkozom, hogy hozzájárulok a nyílt üléshez
Rieger Tibor képviselő: nyilatkozom,hogy hozzájárulok a nyílt üléshez
Stáll Zsolt képviselő: nyilatkozom, hogy hozzájárulok a nyílt üléshez
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
66/2014. (X.27.) önkormányzati határozata
Gazdasági és Igazgatási Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztás
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXV. törvény 57.§ (1) és (2) bekezdése alapján a Gazdasági és Igazgatási Bizottság elnökének Rieger Tibor képviselő, tagjainak Pichler Józsefné képviselőt
és Stáll Zsolt képviselőt választja meg.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ezt követően javasolja a Szociális Bizottság
elnökének: dr. Dóczy Mariann képviselőt, tagjainak Lisztes Győző képviselőt,
Pichler Józsefné képviselőt és Teiermeyerné Nagy Palócz Magdolna nem
képviselőt megválasztani. Megkérdezi van-e más javaslat, kérdés, vagy
hozzászólás?
Kérdés,hozzászólás: Nem hangzott el.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkérdezi az érintetteket hozzájárulnak-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz?
dr. Dóczy Mariann Képviselő: nyilatkozom, hogy hozzájárulok a nyílt üléshez
Lisztes Győző képviselő: nyilatkozom,hogy hozzájárulok a nyílt üléshez
Pichler Józsefné képviselő: nyilatkozom, hogy hozzájárulok a nyílt üléshez
Teiermeyerné Nagy Palócz Magdolna nem képviselő: nyilatkozom,hogy hozzájárulok a nyílt üléshez.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
67/2014. (X.27.) önkormányzati határozata
Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXV. törvény 57.§ (1) bekezdése alapján a Szociális
Bizottság elnökének dr. Dóczy Mariann képviselő,
tagjainak Pichler Józsefné képviselőt, Lisztes
Győző képviselőt és Teiermeyerné Nagy Palócz
Magdolna nem képviselőt választja meg.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ezt követően felkéri a Bizottságok tagjait eskütételre
álljanak fel, és az esküt mondják utána.
ÉN (…………….) BECSÜLETEMRE ÉS LELKIISMERETEMRE FOGADOM, HOGY
MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK, JOSZABÁLYAIT
MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM: BIZOTTSÁGI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ
FELADATAIMAT ÚRKÚT FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM.
(A tisztségviselő meggyőződése szerint)

ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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