JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak: Dr. Sértő-Radics István polgármester
Borbély Lászlóné alpolgármester
Orgován Jenő
Szegedi Menyhért
Tanácskozási joggal megjelent: Báthori Gábor jegyző
Adorjánné Gál Éva köztisztviselő.

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

1.) Tájékoztató a HUSKROUA pályázatról.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.
2.) Tájékoztató az átláthatósági rendelet-tervezetről.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester
3.) Tájékoztató a 2015. évi költségvetési koncepcióról.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

1.) Napirendi pont: Tájékoztató a HUSKROUA pályázatról.

Az írásban elkészített és előre kiadott tájékoztató a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képezi.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az
elhangzottakkal kapcsolatban észrevétele, véleménye, vagy javaslata van ,
szíveskedjen megtenni.
Szegedi Menyhért képviselő: A mobilgátakat az ÖNO tárolójába pakoltuk be.
Olyan, hogy össze kell pattintani és földdel kell megrakodni. 200 m-es
távolságban lehet vele árvíz-veszély idején védekezni.
Meg szeretném kérdezni, hogy a többi dolog ami meg lesz vásárolva hova lesz
téve?
Azt javaslom, hogy minden legyen egy helyen, mert ha baj van , akkor egy
helyről kelljen felvenni mindent.

Földet pedig valahol depózni kellene , a legjobb hely a régi játszótér volna.
Dr. Sértő-Radics István polgármester:
A megvásárolt dolgok minden egy helyen , biztonságban lesznek tárolva az
ÖNO udvarán.
A projekt január 15-én lezárul, akkorára minden egyes tétel meg lesz a
pályázatban leírtak szerint vásárolva.

Szegedi Menyhért képviselő:
Eddig mi lett a mobilgáton kívűl véve?
Dr. Sértő-Radics István polgármester:
Itt van a fénymásoló, a számítógép, a két db telefon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2014. XII.19. számú
HATÁROZATA

A Képviselő-testület
A HUSKROUA pályázatról a tájékoztatót az előterjesztés alapján elfogadja.

2.) Napirendi pont: Tájékoztató az átláthatósági rendelet-tervezetről.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.
Az írásban elkészített és előre kiadott rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 2 sz.
mellékletét képezi.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek a
napirenddel kapcsolatosan észrevétele, véleménye, vagy javaslata van,
szíveskedjen megtenni.
Borbély Lászlóné alpolgármester : Én azt javaslom, hogy az előterjesztésből a
VI. fejezetet vegyük ki., mert szégyelljük a szegénységünket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Uszka Önkormányzat
8/2014. ( XII.19. ) önkormányzati rendelete
Uszka Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról

Uszka Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésének való megfelelés, valamint annak

érdekében, hogy az önkormányzat a gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul
betartsa, a forrásait gazdaságosan használja fel, megelőzze a korrupciót, és növelje a közvélemény
bizalmát, az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
közzététel: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti
elektronikus közzététel;
közzétett tartalomban elektronikus úton történő kulcsszavas keresést;
megőrzés változatlan formában: az e rendelet szerint közzétettdokumentumnak a feltöltés
időpontjától számított folyamatos elérhetőségének biztosítása bármiféle tartalmi és formai
változatás nélkül;
honlap:Uszka Község Önkormányzata hivatalos, interneten elérhető oldala a http://www.uszka.hu
URL alatt

II. fejezet
A költségvetés közzététele

2. §

(1) Uszka (a továbbiakban: önkormányzat) a költségvetéséről szóló rendeletet teljes terjedelmében,
esetleges mellékleteivel együtt, elektronikusan kereshető formában teszi elérhetővé a honlapján.

(2) A honlapon az egyes évek költségvetési előirányzataihoz kapcsolódó terv- és tényszámoknak
táblázatos formában, több év adatainak egymással összevethető módon kell szerepelniük.

III:fejezet
Képviselőtestületi és bizottsági ülések dokumentumainak közzététele

3. §

(1) Az önkormányzat valamennyi képviselőtestületi és bizottsági ülés napirendjét – a képviselőknek
szóló meghívók kiküldésével egyidejűleg – elektronikusan kereshető formában közzéteszi a
honlapján.

(2) Az önkormányzat a képviselőtestület és a bizottságok napirendjén szereplő rendelettervezeteket
és egyéb előterjesztéseket – a képviselők számára történő elérhetővé tétellel egyidejűleg,
elektronikusan kereshető formában, az esetleges személyes adatok kitakarásával – közzéteszi a
honlapján.

(3) Az önkormányzat a képviselőtestületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvétés hanganyagait
elektronikusan kereshető formában – az esetleges személyes adatok kitakarásával – az ülést követő 8
napon belül közzéteszi a honlapján.

IV.fejezet
szerződések közzététele

4. §

(1) Az önkormányzat valamennyi olyan szerződést közzétesz a honlapján – az aláírást követő 8 napon
belül, elektronikusan kereshető formában, az esetleges személyes adatok kitakarásával –, amelyben
az egyik fél

a) az önkormányzat, vagy

b) részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában álló szerv.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott,

a) egymillió forintot meg nem haladó szerződési értéket képviselő szerződéseket a szerződés
teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 1 évig;

b) egymillió forintot meghaladó szerződési értéket képviselő szerződéseket a szerződés teljesítésétől
vagy megszűnésétől számított 6 évig
köteles változatlan formában elérhetően tartani a honlapján.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés érvényességi kelléke a honlapon történő közzététel.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződésekről az önkormányzat összefoglaló listát vezet a
honlapján, amely tartalmazza a szerződő fél vagy felek megnevezését, a szerződés tárgyát, a
szerződés összegét és a szerződés keltét.

V.fejezet
Közbeszerzési ajánlatok, felhívások és értékelések közzététele

5. §

(1) Az önkormányzat valamennyi adatot, amelyet külön jogszabály alapján a Közbeszerzési
Értesítőben közzé köteles tenni, ezzel egyidejűleg – elektronikusan kereshető formában – a
honlapján is közzétesz.

(2) A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételével egyidejűleg közzéteszi az
adott közbeszerzési eljárásban keletkező valamennyi ajánlattevő ajánlatát és azoknak az ajánlatkérő
általi értékelését.

(3) Az ajánlattételi felhívásban jelezni kell, hogy az ajánlat elküldésével az ajánlattevők hozzájárulnak
az ajánlatuk közzétételéhez

(4) Az e § szerint közzétett adatokat az önkormányzat a honlapján 6 évig változatlan formában
megőrzi.

6. §
(1) Az önkormányzat a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi
felhívás közzétételével egyidejűleg nyilvánosságra hozza a meghívott cégek nevét.
(2) A meghívásos közbeszerzési eljárás esetén az önkormányzat megvizsgálja, hogy a meghívott cégek
nem állnak-e egymással olyan viszonyban, amely akadályozza, korlátozza a tisztességes versenyt.

.

VI. fejezet
Önkormányzati rendeletek közzététele

8. §

Az önkormányzat az önkormányzati rendelet közzétételére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének
azzal a kiegészítéssel tesz eleget, hogy

a) a rendeletet – az annak hatályosságára utaló jelzés feltüntetése mellett – változatlan
formában korlátlan ideig megőrzi a honlapján;

b) a rendelet módosítása esetén a módosított rendeletet egységes szerkezetben teszi közzé
honlapján, oly módon, hogy a módosított szövegek esetében a módosítás ténye és hatálya
egyértelműen megállapítható legyen.

VII. fejezet
Információszabadság

9. §

(1) Az önkormányzat saját magára, valamint valamennyi olyan szervre vagy személyre nézve,
amelyben részben vagy egészben tulajdonosi jogokat gyakorol, megfelelően alkalmazza az
információszabadságról szóló törvényt, különösen annak a közzétételre, valamint a közérdekű adatok
körére és nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseit.

(2) Az önkormányzat arra való hivatkozással, hogy a közérdekűadat-igénylés az adatkezelő
gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányul, nem utasít el.

VIII.fejezet
Záró rendelkezések

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő hónap 15.-ik
napján lép hatályba.

(2) A 4. § rendelkezései az e rendelet hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket nem érintik.

Dr. Sértő-Radics István
Polgármester

Báthori Gábor
Jegyző

3.) Napirendi pont: Tájékoztató a 2015.évi költségvetési koncepcióról.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.
Az írásban elkészített és előre kiadott előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú
mellékletét képezi.
Dr. Sértő-Radics István polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek az
elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, véleménye, vagy javaslata van,
szíveskedjen megtenni.
Dr. Sértő-Radics István polgármester:
- Jövőre az alábbi feladatokat tartjuk elsősorban szem előtt:
- szeretnénk a járdát megcsinálni mindenütt a faluban.
- a kerékpárutat megjavítani
- a Ravatalozótól végi a temetőben utat csinálni
-középületeket felújítani.

- a Rákóczi utcában a csapadékvízet elvezetni,
- A Bajnok utcában a telkek feltöltése földdel,
- szennyvízelvezető csatorna építése,
-a HUSKROUA folytatása.
- a telepes pályázat folytatása
-Egy közpark kialakítása közösen a Református Egyházzal.
Báthori Gábor jegyző:
A 2015. évi költségvetést 2 napja elfogadta a parlament.
Megváltozik a szociális ellátórendszer.2015. március 1-től.
Megszűnik a z adósságkezelési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a
méltányossági közgyógyellátás.
Az FHT és a rendszeres szociális segély a járási hivatalokhoz kerül.
Nagy hangsúlyt helyeznek az adóztatásokra. A segélyek et az adóbevételekből
szorgalmazzák kifizetni.
Nekünk van kommunális adónk és iparűzési adónk.
Majd jövőre eldöntjük, hogy akar-e az önkormányzat valamilyen más adót
bevezetni.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2014. (XII.19.) s z á m ú
HATÁROZATA

a 2015. költségvetési koncepcióról

a képviselő-testület

A 2015. évi költségvetési koncepciót elfogadja .

Több tárgy nem volt, dr. Sértő-Radics István a közmeghallgatást bezárta.

k.m.f.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

Báthori Gábor
jegyző

Uszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.december 19-án tartott
közmeghallgatásának:

a.) jegyzőkönyve,
b.) tárgysorozata
c.) határozatai:

TÁRGYSOROZAT

4.) Tájékoztató a HOSKROUA pályázatról.
5.) Tájékoztató az átláthatósági rendelet-tervezetről.
6.) Tájékoztató a 2015. évi költségvetési koncepcióról.

Uszka, 2015. január 5.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

U SZKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
 4952. Uszka, Fő u. 100. szám
 06 (44) 704-003. Fax: 06 (4
/2014. szám

MEGHÍVÓ!

2014. december 19.-én délután 14 órai kezdettel az Önkormányzat Képviselő-testületének
közmeghallgatását tartjuk, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Önkormányzat Uszka Tanácskozó terme.

Napirend:
1.)Tájékoztató a HUSKROUA pályázatról.
Előadó: dr. Sértő-Radics István polgármester.
2.)Tájékoztató az átláthatósági rendelet-tervezetről.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.
3.)Tájékoztató a 2015. évi költségvetési koncepcióról.
Előadó: Dr. Sértő-Radics István polgármester.

Uszka,2014. december 15.

Dr. Sértő-Radics István
polgármester

