1/ 2017. számú
JEGYZŐKÖNYV
Képviselő-testület üléséről
Készült: Tereske községi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt üléséről.
Az ülés ideje: 2017. január 24. napján, 09:00 óra
Az ülés helye: Tereskei Önkormányzati Hivatal, tárgyaló – Tereske
Jelen vannak: Meló Martina polgármester
Babcsán István alpolgármester
Huszka Mihály képviselő
Oláh Lóránt képviselő
Vincze Gusztáv képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Gillné Lisinszki Judit
Meghívottak: dr. Villant Gréta jegyző
Meló Martina polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden
képviselő jelen van, a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését. A
jegyzőkönyv vezetésére Gillné Lisinszki Judit ügyintézőt kérem fel. A kiküldött napirendi
pontok mellett szeretném felvenni harmadik és negyedik napirendi pontként a védőnő
helyettesítéséről és az óvónő helyettesítéséről szóló napirend megtárgyalását.
Javasolt napirend:
1. Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dr. Villant Gréta
2. Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíjának módosítása
Előterjesztő: Dr. Villant Gréta
3. Védőnői helyettesítés megtárgyalása
Előterjesztő: Meló Martina
4. Óvónői helyettesítés megtárgyalása
Előterjesztő: Meló Martina
5. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Meló Martina
6. Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Villant Gréta
7. Tereske Község Önkormányzatának Cafetéria szabályzat megtárgyalása
Előterjesztő: Meló Martina
8. Tereske Község Önkormányzat és a Tereskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
megállapodásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Meló Martina

9. Polgármester szabadságtervének elfogadása
Előterjesztő: Meló Martina
10. Tereske község Önkormányzat 2017. évre szóló üléstervének tárgyalása
Előterjesztő: Meló Martina
11. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Előterjesztő: Dr. Villant Gréta
12. Egyebek
Zárt ülés
13. Rendkívüli települési támogatások
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
1. napirend tárgyalása
Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása
Meló Martina polgármester: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás
körzeteit az Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:
Az elkészült rendelettervezetet a Képviselő-testület már tárgyalta, amelyet megküldtük a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézethez véleményezésre.
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményében megerősítette az egészségügyi
alapellátásra vonatkozó körzethatárokat Tereske település esetében.
A módszertani intézet véleményezésére tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő – testületet,
hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
A rendelet 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. napirend tárgyalása
Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíjának módosítása
Dr. Villant Gréta: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló módosított 2011.évi
CLXXXIX törvény 71.§-a alapján - 2017.január 1. napjától változnak az illetmények,
tiszteletdíjak. A polgármesterek esetében az illetményt kötelezően jogszabály állapítja meg,
emellett rendelkezik költségtérítéséről is. A települések képviselő-testületeinek határozatban
kell megállapítaniuk a változásokat.

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tereske Község Önkormányzat Képviselő- testületének
1/2017. (I.24.) számú
határozata
Tereske Község Önkormányzatának képviselő-testülete Meló Martina polgármester részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló módosított 2011.évi CLXXXIX törvény 71.§-a
alapján - 2017.január 1. napjától havi illetményét és költségtérítését az alábbiak szerint állapítja
meg:
- Illetmény: 398.900.- Ft azaz: háromszáz kilencvennyolcezer kilencszáz forint,
- Költségtérítés: 59.800.-Ft azaz: ötvenkilencezer nyolcszáz forint.
A képviselő-testület utasítja Babcsán István alpolgármestert, hogy a döntéssel járó
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: Babcsán István alpolgármester
Meló Martina polgármester: Tereske Község Önkormányzat képviselő-testületének meg
kell állapítani Babcsán István alpolgármester részére 2017. január 01. napjától a tiszteletdíjat
és a költségtérítést.
A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tereske Község Önkormányzat Képviselő- testületének
2/2017. (I.24.) számú
határozata
Tereske Község Önkormányzatának képviselő-testülete Babcsán István alpolgármester részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló módosított 2011.évi CLXXXIX törvény 80.§- a
alapján - 2017. január 1.-től havi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:
- TISZTELETDÍJ: 35. 000.- Ft azaz: harmincötezer forint,
A képviselő-testület utasítja Meló Martina polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
3. napirend tárgyalása
Védőnői helyettesítés megtárgyalása

