JEGYZŐKÖNYV

Készült: Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 19.-én tartott
nyílvános ülésén.

Jelen vannak: Dr. Sértő-Radics István polgármester
Borbély Lászlóné alpolgármester
Orgován Jenő
Szegedi Menyhért képviselők.

Dr. Sértő-Radics István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel 5 fő képviselőből jelen van 4 fő, azt megnyitja. Javaslatot tesz a
jegyzőkönyv-vezetőkijelölésére, az elhangzott javaslat a képviselő-testület Adorjánné Gál Éva
köztisztviselőt jegyzőkönyv-vezetőnek kijelöli.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az elhangzott javaslat alapján a képviselő-testület az
alábbi napirendet fogadja el:

1.) Előterjesztés a szociális bírálati szempont-rendszerről.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

2.) Szociális célú tüzifa elosztása.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

3.) Előterjesztés ingatlan vásárlásáról.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

4.) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

5.) Egyebek.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

1.) Napirendi pont: A 7/2011(Vi.23). sz. rendelet kiegészítése.
Az írásban elkészített és kiadott előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az előterjesztéssel
kapcsolatosan észrevétele, véleménye, vagy javaslata van, szíveskedjen megtenni.

Dr. Sértő-Radics István polgármester:
Javaslom, hogy a lakásrendeletünket egészítsük ki egy szociális bírálati rendszerrel.
Az önkormányzati bérlakások kérelmének elbírálása esetén egy pontrendszert állapítsunk
meg, és annak alapján ítéljük oda a kérelmezőnek a bérlakást.

A kérelem beérkezése után a családsegítő aki jelenleg Simonné Nagy Edit) pontozza be a
szempontok alapján a kérelmeket, és azt terjessze a képviselő-testület elé.
Orgován Jenő képviselő:
Szerintem nem kell nekünk ez a pontozás, mert akkor nem részesíthetjük előnyben azt, aki t
szeretnénk esetleg segíteni, ha nem felel meg a pontrendszernek.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014(XII.19.) számú
RENDELETE

a 7/2011.(VI.23.) számú lakásrendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében elhelyezett
szociális bírálati rendszerrel egészül ki.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

Báthori Gábor
jegyző

2.) Napirendi pont: Szociális célú tüzifa elosztása.
Az írásban elkészített és előre kiadott előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi. A
3. sz. mellékletben van elhelyezve a kiosztási jegyzék, mely a tüzifa kiosztásáról és annak
átvételéről szól.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek a napirenddel
kapcsolatosan észrevétel, véleménye, vagy javaslata van, szíveskedjen megtenni.

Borbély Lászlóné alpolgármester.
Szerintem személyenként osszuk ki a tüzifát.
Minden uszkai állandó lakos , aki életvitelszerüen itt is tartózkodik kapjon

.A képviselő-testület 4 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2014.(XII.19.) s z á m ú
HATÁROZATA

A szociális célú tüzifa odaítéléséről.

A Képviselő-testület
A jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében felsorolt minden állandó lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerüen is itt tartózkodó uszkai lakosnak 1,5 q tüzifát biztosít.

3.) Napirendi pont: Előterjesztés ingatlan vásárlásáról.
Dr. Sértő-Radics István polgármester a napirenddel kapcsolatosan az alábbiakat adja elő:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hegedüs Erika szóbeli felajánlást tett,
miszerint megvételre felajánlja a Fő u. 78. sz. a.lakóházas ingatlanát.
Az ingatlanszakértő 1.600.000.- Ft-ra értékelte,

Mi a véleménye a képviselő-testületnek erről a felajánlásról?

Orgován Jenő képviselő:
Ha volna rá pénzünk jó volna megvásárolni.
Dr. Sértő-Radics István polgármester:
Én azt javaslom, hogy ha meg kívánjuk vásárolni, akkor ha az eladó tartja magát a
2.000.000,. –Ft-os árhoz, ha beleegyezik abba, hogy havi 100.000.- Ft-jával fizetjük csak ki,
akkor én támogatni tudnám támogatni.

A képviselő-testület 3 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2014. (XII.19.) számú
HATÁROZATA

A képviselő-testület Hegedüs Erika tulajdonát képező 4952. Uszka, Fő u. 78. sz.a., 56 hrszú
lakóház+B.kert ingatlanát 2.000.000.- Ft-ért megvásárolja.
A vételárat havonkénti 100.000.- Ft törlesztő-részletben fizeti ki az eladó számára.
Felkéri Báthori Gábor jegyzőt , hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatos adásvételi
szerződést ügyvéd közreműködésével készítse el..

4.) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása.
Dr. Sértő-Radics István polgármester a napirenddel kapcsolatosan az alábbiakat adja elő:
Az alakuló ülésünkön Szegedi Menyhért képviselő-társam említést tett a képviselő
testületi tagok tiszteletdíjáról. Az alakuló ülésen nem let részükre megállapítva, és akkor
abban állapodtunk meg szóban, hogy a következő ülésünkön visszatérünk a témára.
Javaslom, hogy 20.000.- Ft bruttó képviselő-tiszteletdíjat állapítsunk meg részükre.
Kérem, akinek az elhangzott javaslathoz véleménye, javaslata, vagy észrevétele van,
szíveskedjen megtenni.

Borbély Lászlóné alpolgármester:
Javaslom,állapítsunk részükre 20.000.-Ft. tiszteletdíjat, melyet a törvény is engedélyez.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Uszka Község önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(XII. 19.) s z á m ú
Önkormányzati
Rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
Uszka Község Önkormányzati Képviselő-testüelte az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva , a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:
I. fejezet.: Általános rendelkezések.

1.§.(1) A rendelet hatálya Uszka Község Önkormányzata Képviselő-testületi tagjaira
terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2.§(1) A Képviselő- testület az 1§(1) bekezdésében megnevezett személyek részére
jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.
(2) Az e rendelet szerinti jogosultak a megbízásuk keletkezése napjától a
megbízásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra

II.fejezet : Fejezet mértéke , megvonásának és csökkentésének szabályai:
3.§ (1) A Képviselői havi tiszteletdíj mértéke : bruttó: 20.000.- Ft.
4.§(1) A képviselő-testület üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülést megelőző
napon 16 óráig szóban, vagy írásban a polgármesternek történő bejelentés
alapján lehet távol maradni. Igazolt távollétnek számít, ha a tiszteletdíjra
jogosult több napon át igazolt betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy
hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2) a képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek bejelenteni, ha
az ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik. Igazolatlan hiányzásnak
számít, ha a képviselő testületi ülés közben indoklás vagy a polgármesternek
történő előzetes bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.
(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a
képviselő-testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban
meghatározott módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a.) képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül
történő hiányzás esetében a képviselő következő havi tiszteletdíját 20 %-kal kell
csökkenteni.
b.) bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő
hiányzás esetén a képviselő havi tiszteletdíját 10 %-kal kell csökkenteni.
c.) ha a képviselő az adott hónapban a képviselő-testületi ülésről igazolatlanul
vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik az a.) és b.) pont alkalmazása helyett a
következő két havi tiszteletdíját kell 20 %-kal csökkenteni.
d.) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek , illetve az
ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján történik, melyben fel kell tüntetni a képviselő
érkezésének és távozásának pontos idejét.
5.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba . A rendelet kihírdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Uszka, 2014. december 19.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

Báthori Gábor
jegyző

5.) Napirendi pont: Egyebek.
Dr. Sértő-Radics István polgármester a napirenden belül javasolja, hogy az alábbi témát
tárgyalják meg:
a.) a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása.
c.) Sarka &Hauser&Karácsony Ügyvédi Iroda ügyvédi Iroda megkeresésének
ismertetése.

a.) a 2015. évi belső ellenőrzése terv elfogadása.
Az írásban elkészített és előre kiadott előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét
képezi.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az
előterjesztéssel kapcsolatosan észrevétele, véleménye, vagy javaslata van, szíveskedjen
megtenni.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2014.(XII.19.) s z á m ú
HATÁROZATA

A Képviselő-testület

A 2014. évi belső-ellenőrzési tervet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint elfogadja.

b.) A 2013.évi költségvetési rendelet módosítása.
Az írásban elkészített és szóban ismertetett előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz.
mellékletét képezi.

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

Dr. Sértő-Radics István polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a HUSKROUA pályázatunk befejezéséhez
közeledik. 2015. január 15-ével zárul a program.
Ahhoz, hogy a program a pályázatban leírtak szerint megvalósulhasson különböző
pénzügyi tranzakciót kell végrehajtanunk. Átmenetileg külső pénzeszközök átvételére
is sor kerülhet, amit jelenlévők egyhangúlag tudomásul vettek.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az évközben érkezett pótelőirányzatok miatt
szükséges a költségvetési rendeletünket bemódosítani.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Uszka község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(XII.19) s z á m ú
RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) rendelet
módosításáról.

1.§

(1) A pótelőirányzatként biztosított támogatások , átvett pénzeszközök, valamint a
saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2.§ (1)
bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

301 590 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

301 590 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét

205 575 E Ft.-ban

módosított költségvtési kiadását

205 575 E Ft.-ban

___________________________________________________
a költségvetési egyenleg összegét

…….. E Ft-ban

- ebből működési

…….. E Ft

felhalmozási

…….. E Ft

állapítja meg.

(2) a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
205.575 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

121 677 E Ft Személyi juttatások
32 582 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
27 936 E Ft Dologi kiadások
13 530 E Ft Ellátottak pénzbeli kiadásai
382 E Ft Egyéb működési kiadások
58 E Ft – ebből
visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
324 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 468 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

2 483 E Ft Beruházások
- ebből EU-.s forrásból megvalósuló beuházás
Felújítások
6 985 E Ft - ebből : EUs forrásból felújítás

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzat 40 401 E
Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
4 857 E Ft-al csökkenti , a dologi kiadások előirányzatát 5 694 E-Fta. , a
felhalmozási kiadásit 17 471 E Ft-al megemeli.

3. §

(1) E z a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

Báthori Gábor
jegyző

c.) Sarka&Hauser&Karácsony Ügyvédi Iroda megkeresésének ismertetése.
Dr. Sértő-Radics István polgármester a napirenddel kapcsolatosan az alábbiakat adja elő:
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Fehérgyarmati Tisza-Szamosmenti
Közműszolgáltató kft. 905. hrszu ingatlanának az elbirtoklási ügyében kéri az Ügyvédi Iroda a

döntés-hozatalunkat. Nekem az a véleményem , hogy majd ha az összes többi
tulajdonostárs elismeri az igényüket, majd akkor hozzunk ebben mi is döntést csak.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2014.(XII.19.) s z á m ú
H A T Á R OZ A T A

A Képviselő-testület

Addig nem foglal állást a Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató 905 hrsz-ú ingatlanának
elbirtoklási ügyében, míg az összes többi érintett önkormányzat nem hozza meg az érdemi
döntését.

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

k.m.f.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

Báthori Gábor
jegyző

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014december 19án tartott nyílt
ülésének:

a.)
b.)
c.)
d.)

jegyzőkönyve,
tárgysorozata
határozatai
rendelete:

TÁRGYSOROZAT

1.) Előterjesztés a szociális bírálati szempont-rendszerről.
2.) Szociális célú tüzifa elosztása.
3.) Előterjesztés ingatlan vásárlásáról..
4.) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása..
5.)Egyebek.

Uszka, 2015. január 5.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

U SZKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
 4952. Uszka, Fő u. 100. s
 06 (44) 704-003. Fax: 06 (44) 378-140.
_________________________________________________________________
____/2014. szám

MEGHÍVÓ!

2014. december 19-én(pénteken) délután 15 órai kezdettel az önkormányzat
Képviselő-testületének nyilvános ülését tartjuk , melyre ezúton tisztelettel
meghívom!
Az ülés helye: Önkormányzat Uszka Tanácskozó terme ,
Uszka, Fő u. 100. szám
NAPIREND:
6.) Előterjesztés a szociális bírálati szempont-rendszerről.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

7.) Szociális célú tüzifa elosztása.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

8.) Előterjesztés ingatlan vásárlásáról.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

9.) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

10.)

Egyebek.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

Uszka, 2014. december 11

Tisztelettel:
Dr. Sértő-Radics István
polgármester

