Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-15/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. szeptember 29-én
(hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Farkas István alpolgármester
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Rieger Tibor képviselő
Dr. Dóczy Mariann képviselő távollétét előzetesen bejelentette.
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : dr. Puskády Norbert jegyző
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából
6 fő jelen van, így az ülést 17.00-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest egy
sürgősségi indítvány érkezett, melyet javasol az 5. pontban felvenni a napirendek közé. A
Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) Döntés-előkészítő javaslat
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
2) Döntés az Úrkúti Sportkör többlet-támogatási igényéről
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
3) Döntés előirányzat-módosításról sószóró berendezés beszerzése érdekében
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
4) Vegyes ügyek
- W&K&T S.R.L. helyiségbérleti szerződés megkötése iránti kérelme
- 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 2. és 3. ajtók alatti lakások bérbeadása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
5) Úrkút Község Mester utca felújításának kivitelezési munkáival kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Döntés-előkészítő javaslat
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A napirendet kiegészítve előadom, hogy öt cégnek lett elküldve
az ajánlati felhívás. Olyan cégekre esett a választás, akik többször küldtek az
Önkormányzatnak ajánlatokat. Az ötből négy küldött árajánlatot, melyből három hiányos volt,
így hiánypótlási eljárást kellett lefolytatni. Az eljárási határidő lezárultáig egy cég sem
teljesített hiánypótlást. Amennyiben ma a Képviselőtestület elfogadja a döntés-előkészítő
javaslatot, akkor a közbeszerzési szakértő elkészíti az összegzést és a közbeszerzési
értesítőben közzéteszi a hirdetményt. Október 12-én tudnánk legkorábban szerződést kötni a
nyertes ajánlattevővel.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata a döntés
előkészítő javaslatról
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Úrkút
Községi
„Vállalkozási
szerződés
Önkormányzati utak felújítása” tárgyú Kbt. 122./A. §
(1) bekezdése alapján lefolytatott eljárásban a 4
ajánlattevő közül a legalacsonyabb összegű –
16.181.235.- Ft + ÁFA – ajánlattevőt, azaz a Strabag
Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, hrsz. 0224,
8201 Veszprém, P.f.: 200) ajánlatát fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak
alapján a Vállalkozási Szerződést írja alá, a szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: testületi ülés és az összegzés megküldését
követően azonnal
2.NAPIREND: Döntés az Úrkút Sportkör többlet-támogatási igényéről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A becsatolt kérelem pontosan tartalmazza, hogy miért kérik az
önkormányzat segítségét. A Bozsik-programban nem tudtak részt venni, ez miatt elestek
800 000,- Ft-től, illetve Ajkára kellett vinni az utánpótlást is, ez miatt. A kézilabdások a Zalamegyei csoportban szerepeltek, mely szintén plusz költséget jelent. Emellett a kisbuszra
történő pályázat kapcsán is merültek fel nem várt költségek. Én 500 000,- Ft támogatásra
teszek javaslatot. Amit ez a támogatás nem fedez, azt gazdálkodja ki az SK. Egyébként a
gazdasági tartalékunkban 1 900 000,- Ft van, mely elég fedezetet nyújt. A következő
előirányzat módosításkor van lehetőségünk feltölteni azt.
Farkas István alpolgármester: Az adóbevételek már szerepelnek a költségvetésben?
Fülöp Zoltánné polgármester: Még nem.
Lisztes Győző képviselő: A 2 millió forint összegű kölcsönt már visszafizette az SK?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, idén április 15-ig visszafizették. Emellett már kaptak 2
millió forint támogatást, ezt javaslom kiegészíteni 500 000,- Ft-tal.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2015. (IX. 29.) önkormányzati határozata az Úrkúti
Sportkör többlet-támogatási igényéről
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
becsatolt kérelem alapján az Úrkút Sportkört
elszámolási kötelezettség mellett 500 000,- Ft többlettámogatásban részesíti a 2015. évi költségvetési
rendelet általános gazdálkodási tartaléka terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített
támogatási szerződés aláírására.
3) Felkéri a jegyzőt
végrehajtására.

az

előirányzat-módosítás

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. október
10.
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi költségvetési
rendelet-módosítás
3.NAPIREND: Döntés előirányzat-módosításról sószóró berendezés beszerzése érdekében
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Amennyiben a Képviselő-testület a sószóró megrendelése
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mellett dönt, akkor körülbelül egy hónap, míg leszállításra került.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata a sószóró
berendezés beszerzéséről
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztés alapján egyetért a COSMO PS 500 sóés granulátum szóró és a kiegészítők beszerzésével és
– legfeljebb 400 000,- Ft értékben - a 2015. évi
költségvetési rendelet általános gazdálkodási tartaléka
terhére forrást biztosít rá.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendelésről
gondoskodjon.
3) Felkéri a jegyzőt
végrehajtására.

az

előirányzat-módosítás

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. október
10.
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi költségvetési
rendelet-módosítás

4.NAPIREND: Vegyes ügyek
-W&K&T S.R.L. helyiségbérleti szerződés megkötése iránti kérelme
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Kérelmező cég folyamatosan határidőben megfizeti a bérleti
díjat, a helyiséget pedig karban tartja. Javaslom a bérleti jogviszony meghosszabítását.
Lisztes Győző képviselő: A pincét már nem bérli?
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem, az egy másik kérelmező volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata W&K&T
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S.R.L. helyiségbérleti kérelméről:
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatt lévő
„nagyház” épület földszintjén lévő (volt élelmiszerbolt)
helyiséget iroda céljára a W&K&T S.R.L 415500 Salonta
részére 2017. június 30.-ig bezárólag bérbe adja. A
helyiségbérleti díj összege: 23.700.- Ft/hó.
A helyiségbérleti szerződés megkötésére és aláírására
felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
- 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 2. és 3. ajtók alatti lakások bérbeadása.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesztésben hivatkozott testületi határozat alapján
egyeztettem a kérelmezőkkel, melyről jegyzőkönyvet vettünk fel. A Kiss család a
jegyzőkönyvben rögzítettek alapján már birtokba is vette a nagyobbik lakást.
Farkas István alpolgármester: És a másik család már átvette a lakást?
Fülöp Zoltánné polgármester: Amint a Kiss család átadja, úgy birtokba veheti a Kunglné.
Pichler Józsefné képviselő: Egy évre kötnénk a bérleti szerződéseket?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen.
Pichler Józsefné képviselő: És egyedi mellékmérők vannak?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata a 8409
Úrkút Csokonai u. 1. sz. 2. és 3. ajtók alatti lakások
bérbeadásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő
- Csokonai u. 1. sz. 2. ajtó alatti lakást egy éves
határozott időre, 8 900,- Ft/hó ellenében, Kis
Krisztinának és Kis Imrénének
- Csokonai u. 1. sz. 3. ajtó alatti lakást egy éves
határozott időre, 8 400,- Ft/hó ellenében Kungl
Józsefnének
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bérbeadja.
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések
megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. szeptember 30.
5.NAPIREND: Úrkút Község Mester utca felújításának kivitelezési munkáival kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Előzetesen egyeztettem Harsányi Istvánnal a közbeszerzési
döntőbizottság tagjával és ajánlatot tett a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Előzetesen
elkészítette a szükséges dokumentumokat, mely alapján a héten megindíthatjuk a
közbeszerzési eljárást. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az előterjesztésbe
foglaltak, akkor akár novemberben megkezdődhetnek a munkák.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata az Úrkút
Község Mester utca felújításának kivitelezési
munkáival kapcsolatban
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) megbízza Firmiter Bt-t az Úrkút Község Mester utca
felújításának kivitelezési munkáival kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Utasítja a
Polgármestert, hogy a megbízási szerződést –
100 000,- Ft+Áfa összeg erejéig – kösse meg.
b) a 15/2015. (III.30.) önkormányzati határozatával
elfogadott közbeszerzési tervének II. Építési
beruházás pontját az alábbi közbeszerzéssel egészíti
ki:
Közbeszerzé Irányadó
s tárgya
eljárás
rend

Tervezett
eljárás
típus

nemzeti
Úrkút
eljárásren
Község
Mester utca d
felújításána
k
kivitelezési
munkái

Kbt.
122/A. §
szerinti
hirdetmén
y nélküli
eljárás

Eljárás
tervezett
megindítás
a
2015. IV.
negyedév
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Közbeszerzé Közbeszerzé Eljárást
s pénzügyi
s becsült
lebonyolít
forrása
értéke (nettó ó
Ft),
szervezet
saját forrás
25 000 000
Firmiter
és
Betéti
támogatás
Társaság

c)

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
ajánlattételi felhívást és ajránlattételi dokumentációt,
egyúttal utasítja a Polgrírmestert, hogy az ajárnlattételi
Kft 'nek'
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Felelős: polgármester
Hatráridő: 2015. 1 0. 01.

NAPIREIrID UTÁN:
Képviselői intemellációk. kérdéspk:
Több targy nem volt, a polgrírmester az tilést 17 óra 30 perckorberekesáette.
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Fülöp Zobánné

dr. Puskády Norbert

jegyző

polgtármester
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