JEGYZŐKÖNYV

Készült: Uszka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.október 27-én tartott
alakuló ülésén.
Jelen vannak: Dr. Sértő-Radics István polgármester
Borbély Lászlóné alpolgármester
Simon Kálmán
Orgován Jenő
Szegedi Menyhért képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Báthori Gábor jegyző
id. Bolla Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke
Adorjánné Gál Éva köztisztviselő

Dr. Sértő-Radics István polgármester köszönti a megjelenteket ,majd a himnusz eléneklését
kezdeményezi. Megállapítja, hogy az alakuló ülésen 5 fő ( 4 fő képvisdelő + 1 fő
polgármester) jelen van, így az határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-vezető személyére. Az elhangzott javaslat alapján a képviselőtestület Adorjánné Gál Éva köztisztviselőt kijelöli. Javaslatot tesz továbbá az ülés
napirendjére. az elhangzott javaslat alapján a Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja
el:
A képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Ünnepélyes megnyitó, Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízó levelek átadása.
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3.) A polgármesteri program ismertetése
4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
,

5.) Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, bizottság megválasztása.
6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; alpolgármester eskütétele
7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.) Gazdasági program előkészítése.

9.) A Magyar Önkormányzati Szövetségbe történé belépés elhatározása.

Az alakuló ülés forgatókönyvét a jegyzőkönyv 2 . sz. melléklete tartalmazza.
1.) Napirendi pont: Ünepélyes megnyitó, Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás
eredményéről, megbízó levelek átadása.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

Az ülés ünnepélyes megnyitója után Dr. Sértő-Radics István polgármester felkéri a helyi választási bizottság
elnökét, Bolla Lajost a választás végleges eredményének ismertetésére.
Bolla Lajos ismerteti a választás végleges eredményét és átadta a megbízó leveleket.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan
kérdése, észrevétele, vagy javaslata van, azt szíveskedjen megtenni.
Dr. Sértő-Radics István polgármester:
Én személy szerint mindenkinek gratulálok!
A képviselő-testület- a polgármester indítványára – 5 igen szavazatot hozta:
Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014(X.27.) s z á m ú
Önkormányzati Határozata
a Választási Bizottság Elnökének tájékoztatójáról, a a megbízólevelek átadásáról.

A Képviselő-testület
A Választási Bizottság Elnökének a választás eredményéről szóló tájékoztatójáta jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
alapján e l f o g a d t a.

-

-

2.)Napirendi pont: Az önkormányzati Képviselők és a Polgármester eskütétele.
Előadó: Bolla Lajos HVB elnöke.

Az önkormányzati képviselők és a polgármester esküszövegét a jegyzőkönyv 5. számú
melléklete tartalmazza.
Az esküt, illetve fogadalmat kiveszi:

Bolla Lajos a választási bizottság elnöke
Bolla Lajos a választási bizottság elnöke kéri a képviselőket, hogy álljanak fel és az eskü
szövegét mondják utána. Majd az esküokmányokat írják alá.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, észrevétele, vagy javaslata van, azt szíveskedjen megtenni.
Dr. Sértő-Radics István polgármester
Megköszönöm Bolla Lajosnak a Választási Bizottság Elnökének a törvényben
meghatározottak szerint ellátott munkáját. 4 cikluson keresztül ő volt az elnök. Soha semmi
probléma nem merült fel a munkájával kapcsolatban. Örülök neki, hogy a lakosság és a
jelöltek el tudják fogadni a választás eredményét.
A képviselő-testület – a polgármester indítványára – öt egyhangú igen szavazattal a
következő határozatot hozta:

Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014.(X.27.)
Önkormányzati határozata
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütételéről.
Bolla Lajos HVB Elnöke
Dr. Sértő-Radics István polgármestertől,
Borbély Lászlóné
Simon Kálmán
Orgován Jenő
Szegedi Menyhért
önkormányzati képviselőktől az esküt kivette.
Uszka, 2014.október 27.
Dr. Sértő-Radics István sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

3.) Napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.
Az írásban elkészített és kiadott előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek a naapirenddel kapcsolatosan
észrevétele, véleménye, vagy javaslata van, szíveskedjen megtenni.
.

A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014(X.27.) s z á m ú
Önkormányzati határozata
A Polgármesteri Program ismertetéséről.

A Képviselő-testület
Dr. Sértő-Radics István polgármester programját a hattározat melléklete szerint megismerte, azt
e l f o g a d t a.
Uszka,2014. október 27.

Dr. Sértő-Radics István sk.
polgármester

Báthori Gábor sk.
jegyző

4.) Napirendi pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Báthori Gábor jegyző

Báthori Gábor jegyző szóbeli előterjesztés alapján az alábbiakat adja elő:
A polgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapítása az alakuló ülés kötelező napirendje,
összegszerűen kell megállapítani. Az illetmény/tiszteletdíj összege tekintetében, a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját kivéve nincs a testületnek mérlegelési lehetősége.
Az illetmény/tiszteletdíj közérdekű adat Mötv. 35.§. (4) bekezdése szerint.
A Mötv. 71.§. (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi

önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló

törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménypótlékából álló illetményének összegével.

illetménykiegészítéséből,

vezetői

Ezt számszerűsítve az alapilletmény: 38.650X9= 347.850.-Ft., az illetmény kiegészítés
50%, azaz 173.925.-Ft., a vezetői illetménypótlék 65% ami 226.103.-Ft.-ot jelent. Ez így
összesen 747.878.-Ft.
A Mötv. 71.§. (4) bekezdése értelmében
A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
Jelen esetben a település lélekszáma alapján a (4) bekezdés a) pontja szerint 77.788.-Ft.-ban kell az
illetmény összegét meghatározni.

A Mötv. 71.§. (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Ez jelen esetben 11.218.-Ft.-ot jelent.
Mindkét összeg jóval kevesebb a jelenleginél. Úgy gondolom egy adott tisztséget betöltő esetében
/több ciklus óta polgármesterként dolgozó esetében/ bérkompenzációként megállapítható az összeg.
Negyedéves jutalomként a kettő különbözetének megállapításának törvényes lehetősége van. Ez
egy törvényes, tisztességes, korrekt dolog. Javaslom megállapítani, hogy ne csökkenjen a
tiszteletdíja Polgármester Úrnak.

Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, észrevétele, vagy javaslata van, azt szíveskedjen megtenni.

A képviselő-testület – a polgármester indítványára –négy egyhangú igen szavazattal, egy
tartózkodással a következő határozatot hozta:
Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Polgármester illetményének megállapításáról
A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 71.§ (4) bekezdés b)
pontjában
foglaltaknak megfelelően Dr. Sértő-Radics István polgármester havi bruttó
illetményét
2014. október 12. napjától bruttó 74.788.- forint összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület utasítja Báthori Gábor jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját
értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Báthori Gábor jegyző

Uszka, 2014.október 27.

Dr. Sértő-Radics István sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

A képviselő-testület – a polgármester indítványára – négy egyhangú igen szavazattal, egy
tartózkodással a következő határozatot hozta:

Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Polgármester költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület
Uszka község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 71.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Dr. Sértő-Radics
István polgármester részére 2014. október 12. napjától részére
74.788.Ft
bruttó
illetménye 15%-ának megfelelő, 11.218.- összegű költségtérítést állapít meg.
A Képviselő-testület utasítja Báthori Gábor jegyzőt, hogy a megállapított összegű költségtérítést
visszamenőleges hatállyal biztosítsa Dr. Sértő-Radics István polgármester részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Báthori Gábor jegyző

Uszka, 2014.október 27.
Lőrincz Gusztáv sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Dr. Sértő-Radics István polgármester részére
jutalmat állapít meg 2014. évben, október 13. és december 31. közötti időszakra, majd azt
követően negyedéves gyakorisággal, jogszabályváltozásig, mindegy kompenzálva a 2014. évi
költségvetésben tervezett, de a jogszabályváltozás miatt csökkentett illetményt és
költségtérítést. A megállapított jutalom összege: 297.411.- Ft/ negyedév.
A képviselő-testület – a polgármester indítványára – négy egyhangú igen szavazattal, egy
tartózkodással a következő határozatot hozta:

Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Polgármester jutalmának megállapításáról
A Képviselő-testület

Dr. Sértő-Radics István polgármester részére, munkájának elismeréseként, 2014. október
13. és december 31. közötti időszakra időarányosan, majd negyedéves rendszerességgel –
jogszabályváltozásig – a csökkentett illetmény és költségtérítés kompenzálására
negyedéves bruttó 297.411 -Ft. összegű jutalmat állapít meg.
A megállapított juttatás kifizetésére első ízben 2014. december hónapban kerül sor, majd
azt követően a negyedév utolsó munkanapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Báthori Gábor jegyző
Uszka, 2014.október 27.
Dr. Sértő-Radics István sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

5.) Napirendi pont: Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, bizottság megválasztása.

A napirendhez kapcsolódó részletes tájékoztatót a forgatókönyv tartalmazza.
Dr. Sértő-Radics István polgármester szóbeli előterjesztés alapján az alábbiakat adja elő:
Mötv. 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen

e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a
bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.
Mötv. 43.§ 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 száz főt meg nem haladó lakosú településen a
bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. 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 képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.
Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört

állapíthat meg. A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára
ideiglenes bizottságot hozhat létre.
Indítványozom az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatának felülvizsgálatát,
melynek határideje 2015. április 30. Felelőse Báthori Gábor jegyző.
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.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület részére a következő bizottság megalakítását
támogassa, változatlanul hagyva a hatályos SZMSZ szerinti bizottsági rendet: Ügyrendi
Bizottság 3 fővel.
Elnöknek Orgován Jenő képviselőt, tagjainak Simon Kálmán és Szegedi Menyhért
képviselőket javaslom.
Javaslom, hogy a bizottsági elnök és tagok megválasztása nyílt ülésen nyílt szavazással történjen

Az érintettek hozzájárulnak a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz és - megválasztásuk esetén vállalják tisztségüket.

Dr. Sértő-Radics István polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mötv 39.§-a
alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év
január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a
vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e §
tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja.
Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál
bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul
írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.
A vagyonnyilatkozat vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott Ügyrendi Bizottság végzi,
tartja nyilván és ellenőrzi az idevonatkozó jogszabályi előírások alapján.
A vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványokat a jegyző részükre átadja.
Dr. Sértő-Radics István polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 36,37,38, és 39.§- aiban foglalt, képviselői
tisztség betöltésére vonatkozó szabályozásról.

Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, észrevétele, vagy javaslata van, azt szíveskedjen megtenni.

A képviselő-testület – a polgármester indítványára – öt egyhangú igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Képviselő-testület
1.)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 43.§ (3 pontjában
foglaltaknak megfelelően Uszka község Önkormányzatának szervezeti és
működési

szabályzatát felülvizsgálta.
2.)

Megbízza Báthori Gábor jegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatát végezze el, e tárgyban készítsen a Képviselőtestület részére előterjesztést és rendelet-tervezetet.
Határidő:
Felelős:

2015.április 30.
Báthori Gábor jegyző

Uszka , 2014.október 27.
Dr. Sértő-Radics István sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

A képviselő-testület – a polgármester indítványára – négy egyhangú igen szavazattal, az
alábbi határozatot hozta:

Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 58.§ (1) bekezdése
alapján az Ügyrendi Bizottság

elnökének:

Orgován Jenő képviselőt

Tagjainak:

Simon Kálmán képviselőt
Szegedi Menyhért képviselőt
választja meg.

A képviselő-testület utasítja Dr. Sértő-Radics István polgármestert, hogy a döntésről az
érdekelteket tájékoztassa.

Határidő: 2014. október 27.
Felelős: Dr. Sértő-Radics István polgármester

Uszka, 2014.október 27.
Dr. Sértő-Radics István sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

A képviselő-testület – a polgármester indítványára – négy egyhangú igen szavazattal a
következő határozatot hozta:

Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 36,37,38, és 39.§aiban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

Uszka, 2014.október 27.
Dr. Sértő-Radics István sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

6.) Napirendi pont: Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen.
Alpolgármester eskütétele.

Dr. Sértő-Radics István polgármester elmondja, hogy a Mötv 74.§.(1) bekezdése alapján
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.

Javasolja Borbély Lászlóné képviselőt megválasztani az alpolgármesteri tisztség betöltésére.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére

választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
Felkéri Borbély Lászlóné képviselőt, hogy nyilatkozzon, hogy az előbbiekre tekintettel hozzájárule a nyilvános tárgyalásba, avagy nem járul hozzá.
Az alpolgármester választás nyomtatványai a jewgyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Borbély Lászlóné képviselő:Igen elvállalom a tisztséget.

Dr. Sértő-Radics István polgármester tájékoztatja , hogy a titkos szavazás lebonyolításához a
képviselő-testület válassza meg a Szavazatszámláló Bizottság tagjait.
Elnökének: Orgován Jenő képviselőt
Tagjának: Szegedi Menyhért, Simon Kálmán..képviselőket

A képviselő-testület – a polgármester indítványára – négy egyhangú igen szavazattal a
következő határozatot hozta:

Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Képviselő-testület
Az alpolgármester-választás titkos szavazásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság
Elnökének: Orgován Jenő képviselőt
Tagjainak: Simon Kálmán
Szegedi Menyhért
képviselőket választja meg.
A képviselő-testület utasítja Orgován Jenőt, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét a titkos szavazás
lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Orgován Jenő elnök

Uszka, 2014.október 27.
Dr.Sértő-Radics sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

Orgován Jenő képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
A szavazás eredményeként Borbély Lászlóné 4 igen szavazatot kapott, így Ő az alpolgármester.
Dr. Sértő-Radics István polgármester:
A titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármester esküt tesz e
minőségében a képviselő-testület előtt. Felkéri Borbély Lászlóné alpolgármester Asszonyt , hogy
az esküt tegye le.

A képviselő-testület – a polgármester indítványára – négy egyhangú igen szavazattal, egy
tartózkodással a következő határozatot hozta:

Uszka község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014.(X.27.)
Önkormányzati Határozata
A Képviselő-testület
Társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2014. október 27. napjától Borbély Lászlóné 4952.
Uszka, Fő u.48.. szám alatti lakos választja meg.
A képviselő-testület utasítja Dr.Sértő-Radics István polgármester, hogy az érdekelteket
tájékoztassa.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: Dr.Sértő-Radics István polgármester

Uszka, 2014.október 27.
Dr. Sértő-Radics István sk.
Polgármester

Báthori Gábor sk.
Jegyző

7.)Napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

Dr. Sértő-Radics István polgármester elmondja, hogy a Mötv. 80.§. (2) bekezdése értelmében 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 Mötv. 71.§. (5) bekezdése szerint a társadalmi megbizatású polgármester havonta a polgármester
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Dr. Sértő-Radics István polgármester:
Javaslom, hogy alpolgármester tiszteletdíját a
törvényben leírtak alapján a társadalmi megbizatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában
határozzuk meg, mely 52.352.- Ft.
Dr. Sértő-Radics istván polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az elhangzottakkal
kapcsolatosan véleménye, javaslata , vagy észrevétele van, szíveskedjen megtennni.
A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014. (X. 27.) s z á m ú
HATÁROZATA

A Képviselő-testület
Borbély Lászlóné alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját 2014. október 27. napjától
bruttó 52.352- Ft, azaz bruttó Ötvenkettőezer-háromszáz-ötvenkettő forint összegben
állapítja meg.

A Képviselő-testület utasítja Dr. Sértő-Radics István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Dr. Sértő-Radics István polgármester.

7.) Napirendi pont: A gazdasági program előkészítése.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

Dr. Sértő-Radics István polgármester elmondja, hogy a Mötv. 116.§. (5) bekezdése értelmében

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.
Dr. Sértő-Radics Isatván polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az elhangzottakkal
kapcsolatosan észrevétele, javaslata, vagy véleménye van, szíveskedjen megtenni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014.(X.27.) s z á m ú
HATÁROZATA

A Képviselő-testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 116.§ (5) bekezdése
alapján megbízza Dr. Sértő-Radics István polgármestert, hogy az önkormányzat e

választási ciklus idejére szóló gazdasági programját terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: Dr. Sértő-Radics István polgármester
Uszka, 2014. október 27.
Dr. Sértő-Radics István sk.
polgármester

Báthori Gábor sk.
jegyző

8.) Napirendi pont: A Magyar Önkormányzati Szövetségbe történő belépés elhatározása.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.
Dr. Sértő-Radics István polgármester a napirenddel kapcsolatosan az alábbiakat adja elő:
Javaslom a képviselő-testület felé, hogy lépjünk be a Magyar Önkormányzati Szövetségbe.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan
véleménye, javaslata, vagy észrevétele van ,szíveskedjen megtenni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2014.(X. 27.) s z á m ú
HATÁROZATA

A Képviselő-testület
A Magyar Önkormányzati Szövetségbe történő belépést elhatározza.

Több tárgy nem volt, Dr. Sértő-Radics István polgármester az ülést bezárta.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

Báthori Gábor
jegyző

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.október 27.-éntartott alakuló ülésének:

a.) jegyzőkönyve,
b.) tárgysorozata
c.) határozatai: 17-25-ig

TÁRGYSOROZAT

2.) Ünnepélyes megnyitó, Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízó levelek átadása.
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3.) A polgármesteri program ismertetése
4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
,

5.) Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, bizottság megválasztása.
6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; alpolgármester eskütétele
7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.) Gazdasági program előkészítése.
9.) A Magyar Önkormányzati Szövetségbe történő belépés elhatározása.

Uszka, 2014. November 10.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

U SZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 4952. Uszka, Fő u. 100. szám
 06 (44) 704-003. Fax: 06 (44) 378-140.

MEGHÍVÓ!

2014. október 27-én (hétfőn) délután 16 órai kezdettel az Önkormányzat Képviselőtestületének alakuló ülését tartjuk, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 4952. Uszka, Fő u. 100. szám

NAPIREND:

1.)

Ünnepélyes megnyitó, Helyi Választási Bizottságelnökének tájékoztatója a
választás eredményéről, megbízó levelek átadása.

2,) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
3.) A polgármesteri program ismertetése.
4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, bizottság megválasztása.
6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen:
alpolgármester eskütétele.

7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

8.) Gazdasági program előkészítése.

9.) A Magyar Önkormányzati Szövetségbe történő belépés elhatározása.

Uszka, 2014. október 21.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

