Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-7/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. május 14.-én
(csütörtökön) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Farkas István alpolgármester
Dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Rieger Tibor képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Jelen van a 8. napirendi pontnál 1 fő állampolgár
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
10. napirendi pontnál: Karisztl Jánosné óvodavezető
Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7
tagjából mind a 7 fő jelen van, így az ülést megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 7
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló –
rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester

2) A 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről.
Előterjesztő: polgármester

3) Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása – rendelet-tervezet..
Előterjesztő: polgármester
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4) Úrkút Község Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági
Programja.
Előterjesztő: polgármester

5) Döntés a „Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és – tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0//2F/09-2010-0039 számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” a FIDIC piros könyvének szerződési feltételei szerint” tárgyú beszerzés vonatkozásában a Mérnök/Műszaki ellenőri szervezet kiválasztása”.
Előterjesztő: polgármester

6) Döntés a „Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és – tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0//2F/09-2010-0039 számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” a FIDIC piros könyvének szerződési feltételei szerint” tárgyú beszerzés vonatkozásában teljeskörű projekt menedzsment és PR feladatokat ellátó
szervezet kiválasztás.
Előadó: polgármester

7) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése.
Előadó: polgármester

8) Döntés a vis-maior pályázatban foglalt és külön javasolt károk helyreállítására érkezett árajánlatokról.
Előadó: polgármester

9) Döntés a 2015. évben induló pályázatokon való részvételről.
Előadó: polgármester
10) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet ideje és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok.
Előadó: Óvoda vezetője

11) Asszonykórus Egyesület támogatási kérelme
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Előadó: polgármester

12) Döntés a családsegítő által használt iroda bérleti díjáról.
Előadó: polgármester

13) Döntés a gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati hozzájárulásáról.
Előadó: polgármester

14) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések érdekében pályázat benyújtása.
Előterjesztő: polgármester

15) Vegyes ügyek.
a) Falunap szervezéséről.
Előadó: polgármester
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés,hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A beszámoló 1. pontját kiegészíti azzal, hogy a mai napon a
Gátiba Kft az iskola előtt készülő gyalogátkelőhely melletti oszlopokon a lámpatesteket kicserélte.
A beszámoló 5. pontjához a Jegyző Asszony közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséhez a nők 40 éves munkaviszonyára vonatkozó törvényben megszabott 2 hónapos felmentési időre és a ki nem vett szabadságának megváltására jogosult, valamint javasolja 1 hónapnak megfelelő illetménye jutalomként való megállapítását az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a gazdasági tartalék terhére.
A 6. ponthoz kapcsolódóan bejelenti, hogy Kardos Antalné a német nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettese értesítette, hogy az Oberpleichfeldi polgármester e-mailban jelezte,
hogy a falunapra nem, de a július 10-11.-i hétvégén jönnek Úrkútra.
A 9. pont kiegészítéseként elmondja, hogy hosszú idő óta e-mailezés folyik Keller László és
az önkormányzat között főleg a kulturális közfoglalkoztatott, valamint a falubusz pályázathoz
kapcsolódóan. Elmondja, hogy a kulturális közfoglalkoztatottra az év elején lehetett regiszt-
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rálni, amit ő akkor nem tartott érdemesnek, mivel a faluban nem volt olyan középfokú végzettségű regisztrált munkanélküli, akit ki lehetett volna közvetíteni. Ezt követően azonban
változott a helyzet,- mivel időközben 1 fő középfokú végzettségű és szakmai tapasztalattal is
rendelkező munkanélküli került be a rendszerbe - külön kérelem alapján Úrkút 1 fő közfoglalkoztatottat kapott. Ez Horváthné Rieger Anita, aki már e feladatkörben is bizonyított a településen. A falubusszal kapcsolatban most is az a véleménye, hogy Úrkúton az SK pályázott
és amennyiben sikeres lesz a pályázat, úgy a falu civil szervezetei is igénybe vehetik a
buszt, hiszen ez az SK szakmai programjában is szerepel. Azonban amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a következő falubuszos pályázatot az úrkúti önkormányzat is beadja, úgy előbb a falu- és tanyaszolgálatot kell létrehozni. Ehhez a jegyző asszony a tervezeteket (előterjesztéseket, szakmai programot, rendeletet, költségszámításokat is) elkészítette.
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: A 9. ponthoz, az e-mailekkel kapcsolatosan az a véleménye,
hogy a 2014. októberi helyhatósági választásokon bármely fiatal is indulhatott volna, nyitva
állt az út minden választópolgár előtt. Miért nem indultak?
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Nem tartja érdemesnek, hogy a polgármester válaszoljon
ezekre az e-mailekre, vagy a Facebookon a levelezésekre. Akinek gondja van az önkormányzattal, miért nem jön el legalább egy közmeghallgatásra és ott elmondhatná a véleményét. A falubusszal kapcsolatosan érdeklődött a Somlójenői polgármesternél is, aki azt a tájékoztatást adta, hogy igazából nem tudja az önkormányzat kihasználni a buszt, mert nagyon
költséges, és be van határolva hogy mire lehet felhasználni.
Rieger Tibor képviselő: Sajnálatát fejezi ki, hogy a Jegyző Asszonyt nem sikerült rábeszélnie, hogy még maradjon. A továbbiakban elmondja, hogy továbbra is tartja azt a véleményét,
hogy egyenlőre a falubuszra nincs szüksége az önkormányzatnak. Indoklásként elmondja,
hogy gazdaságtalannak tartja a fenntartását, valamint egy 9 személyes buszt, ha pl. valamelyik kulturális együttes igénybe kívánná venni egy vidéki fellépésre, mivel mindegyik együttesbe 8-nál több fellépő van, a buszba csak a gépkocsi vezetőn kívül 8 személy férne be. A
szociális ebéd nagy része az önkormányzati motorral kerül kiszállításra, már évek óta.
Fülöp Zoltánné polgármester: Egyetért Rieger Tibor képviselővel, véleménye szerint is az
önkormányzatnak nincs szüksége a buszra.
Farkas István alpolgármester: A 7. pontban meghatározott 929 e/Ft plussz bevétele lesz az
önkormányzatnak?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen.
Farkas István alpolgármester: 13. napirendi pontnál a gyermeknapi rendezvénnyel kapcsolatban lesz majd javaslata.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri tájékoztatót az elhangzottak figyelembevételével elfogadta.

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a Jelentést
elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
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beszámoló – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: A zárszámadással kapcsolatosan elmondja, hogy a költségvetés
háromnegyed éves végrehajtásáig megtárgyalta és elfogadta azokat a Képviselő-testület.
Az azóta elvégzett feladatokat, valamint az állami támogatásokat tartalmazza a rendelet.
Elfogadását javasolja.
Rieger Tibor képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a csapadékvíz elvezető felújítására
tervezett 5 millió forint miért nem lett felhasználva.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ez a felújítás elmaradt. Amennyiben több kérdés, hozzászólás
nincs, javasolja a zárszámadás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (V.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.NAPIREND: A 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Előterjesztést a
2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a 2014. évről szóló, összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
3.NAPIREND: Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (V.18.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó
Gazdasági Programja.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy az előző gazdasági programból a mostani
időszakra benn maradt az, ami nem került végrehajtásra. Ilyen pl. a csapadékvíz elvezetés
megoldása, urnás temetés igény szerinti megoldása az egyházzal.
Farkas István alpolgármester: Nem tartja komoly dokumentumnak a gazdasági programot,
mert ami bejön év közben, azt be lehet módosítani a költségvetésbe. De lehet hogy be
kellene venni a korábbi években elkészült takarék előtti tér felújítását, amire csináltak egy
tervet, amely alapján 100 millió forint lenne a felújítás.
Stáll Zsolt képviselő: Lenne erre pályázati lehetőség is?
Fülöp Zoltánné polgármester: Egyetért alpolgármesterrel, a gazdasági program csak egy
keretet ad az önkormányzat hosszú távú feladataira. Javasolja az elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
Úrkút község gazdasági programjának elfogadásáról
Úrkút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programját elfogadja.
(A Gazdasági program jelen határozat szoros mellékletét képezi.)
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: folyamatos
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5.NAPIREND: Döntés a „Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és –
tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0//2F/09-2010-0039 számú projekt keretein belül
megvalósuló „Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak
elvégzésére” a FIDIC piros könyvének szerződési feltételei szerint” tárgyú beszerzés
vonatkozásában a Mérnök/Műszaki ellenőri szervezet kiválasztása”.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szennyvíz csatorna
és telep építésére vonatkozó Támogatási Szerződés 2015. június 30-ig meghosszabbításra
került, azonban ezen határidőn belül a felhagyott csatorna szakaszok tömedékelésével
kapcsolatos eljárás rend, és maga a kivitelezés nem fog beleférni. A KFF-nek
(Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) a benyújtott dokumentumok bírálatára a
rendelkezésére álló 7 + 7 nap május 2.-án járt le, és tegnap vagyis május 13.-án délután,
Jelentést küldtek az Önkormányzatnak, amire a válasz elment. Elmondja, hogy a KFF
rengetegszer lépi túl a határidőket, ezért Harsányi István közbeszerzési szakértő és Antal
Tamás projektmenedzser egyeztetett velük. Telefonon beszéltek Bot Hunorral is, aki talán
tud segíteni. Nagyon lényeges lenne, hogy a KFF kiadja a Minőségbiztosítási Tanúsítványt.
A tanusítvány után lehet az elkészített kivitelezési dokumentációt a Közbeszerzési
Döntőbizottságnak megküldeni, azaz az engedélyezési eljárást folytatni.
Antal Tamás azt mondta, hogy augusztus 31. a legvégső határidő hosszabbítási lehetőség.
Hangsúlyozza, hogy a KFF nem tartotta a határidőket, ezért van most csúszás.
Pichler Józsefné képviselő: Tudott dolog, hogy kinek a hibájából csúszik a tömedékelés
tavaly nyár óta, mivel akkor a hiánypótlás nem került teljesítésre. Nem kell másra hárítani a
feladatelmaradást.
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem hárított, már a korábbi ülésen is elfogadta hogy hibázott,
és ez miatt neki is álmatlan éjszakái vannak, de a korábbi elmaradás okairól is márt
tájékoztatta a Testületet.
Rieger Tibor képviselő: Mi lesz, ha negatív döntés születik a KFF részéről, vagy ha a KSZ
nem hosszabbítja meg a határidőt aug. 31-ig? Mi van akkor, ha a Képviselő-testület most
dönt az ajánlatok ügyében, vagyis kiválasztja a nyertes mérnököt, a nyertes
projektmenedzsert és megköti a szerződést, és a támogatást nem kapja meg az
önkormányzat.
Fülöp Zoltánné polgármester: Akkor okafogyottá válik a szerződés, mivel nincs kivitelezés,
tehát nincs munkája sem a mérnöknek, sem a projektmenedzsernek. Javasolja a kiírásnak
megfelelően a legalacsonyabb árajánlatot beadó VeszprémBer ajánlatát elfogadni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
1. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az "Úrkút
Község szennyvízelvezetése és –tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
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0039 számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére”a FIDIC piros könyvének
szerződési feltételei szerint” tárgyú beszerzés vonatkozásában Mérnök/Műszaki ellenőri szervezet kiválasztása” tárgyú, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 3 ajánlattevőből (KIVSZER Kft Veszprém, a KREATÍVTERV Kft Veszprém és a VeszprémBer Veszprém) a legalacsonyabb összegű –
bruttó 3.098.800.- Ft értékű – ajánlattevőt, a Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és
Befektetési Zrt (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy az 1) pontban
meghatározottak alapján a Megállapodást írja alá.
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: 2015. május 20.
6.NAPIREND: Döntés a „Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és –
tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0//2F/09-2010-0039 számú projekt keretein belül
megvalósuló „Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak
elvégzésére” a FIDIC piros könyvének szerződési feltételei szerint” tárgyú beszerzés
vonatkozásában teljeskörű projekt menedzsment és PR feladatokat ellátó szervezet
kiválasztás.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan a Projektmenedzser
kiválasztásánál is javasolja a legalacsonyabb ajánlattevő, az ADITUS Zrt ajánlatának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2015. (V.14) önkormányzati határozata
1) Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete „Döntés-előkészítő javaslat
„Vállalkozási szerződés az "Úrkút Község szennyvízelvezetése és –tisztítása”
elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039 számú projekt keretein belül megvalósuló
„Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak
elvégzésére”a FIDIC piros könyvének szerződési feltételei szerint” tárgyú beszerzés
vonatkozásában teljeskörű projekt menedzsment és PR feladatokat ellátó szervezet
kiválasztása” tárgyú, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési
eljárásban a 2 ajánlattevőből a legalacsonyabb összegű – bruttó 2.540.000.- Ft értékű –
ajánlattevőt, ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Báthori utca 3. I.
emelet) ajánlatát fogadja el.
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2) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy az 1) pontban
meghatározottak alapján a Megállapodást írja alá.

Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: 2015. május 20.
7.NAPIREND:. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Az előterjesztést jónak tartja, elfogadását javasolja. Ő személy
szerint annak örül, hogy Úrkúton nincs olyan család aki nagyon hátrányos helyzetű, nagyon
rossz körülmények között él.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján
a) megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról készített
beszámolót (átfogó értékelést),
b) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelésről
tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 31.
8.NAPIREND: Döntés a vis-maior pályázatban foglalt és külön javasolt károk
helyreállítására érkezett árajánlatokról.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző képviselő: Az Árok utcában az árok 280 fm hosszban lesz elkészítve?
Rieger Tibor képviselő: Az Árok utcában burkolás nem lesz?

9

Pichler Józsefné képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a Lujza néninél hogy lesz megoldva
az árok, és a Lőrincze Sanyiék mögött mi lesz az árokkal?
Fülöp Zoltánné polgármester: A feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adja: Az Árok
utcában 280 fm hosszban lesz helyreállítva az árok, és az árok egy részénél a csatorna
nyomvonalát a Boroszlán megcsinálja, mert az a szennyvízcsatornázáskor megsérült, és az
Árok utca profilozása is meglesz. A Lujza néninél a mostani árok nyomvonalán fog menni a
felújítás, illetve a helyreállítás, de kérdéses, hogy a gépekkel hogy lehet megközelíteni a
helyszínt, a kerítés szétszedhető-e.
Zsebeházi Károly állampolgár: Igen az ideiglenes lejáró megoldható, a kerítésnek akár több
eleme is elbontható, a lényeg az, hogy a helyreállítás menjen.
Pichler Józsefné képviselő: Az ólak mögötti résszel mi lesz?
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem biztos, hogy oda tudnak menni a gépekkel.
Zsebeházi Károly állampolgár: A hídtól hány m lenne burkolva?
Fülöp Zoltánné polgármester: 40 m
Zsebeházi Károly állampolgár: A fodrászig?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, körül-belül.
Zsebeházi Károly állampolgár.: A hordalék egy részéből a bal oldalon, a kert felöli oldalon 1
m magasan egy töltést kell készíteni, hogy ne tudjon a víz a kertbe befolyni, a maradék
hordalékot el kell szállítani.
Stáll Zsolt képviselő: A Licsauer Tamás 1 m magasan fel akarja tölteni a területén az árok
melletti részt, hogy ne tudjon befolyni a víz az udvarba. Az Önkormányzatnak töltés anyaga
van azt véleménye szerint oda lehetne vinni.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Az önkormányzat döntését követően mikor kezdődnek a
munkák és mikor fejeződnek be.
Fülöp Zoltánné polgármester: A szerződést a képviselő-testületi döntést követően azonnal
meg lehet kötni, és azt követően a munkák is azonnal elkezdődhetnek, június 30.-i
befejezési határidővel.
Zsebeházi Károly állampolgár: Véleménye szerint a víznek a folyását gyorsítani kell. Az
anyósánál a víz által kimosott nyomvonal maradhat.
Farkas István alpolgármester: Az ajánlatok közül az a legdrágább, aki a legközelebb van, a
legolcsóbb pedig a Budapesti.
Fülöp Zoltánné polgármester: A legolcsóbb Budapesti cégnek is van Veszprémben
telephelye. Javasolja a legalacsonyabb árajánlatu Zsilip 2008 Kft ajánlatát elfogadni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (V.14.) önkormányzati határozata

10

viharkár helyreállítása

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 14.-i
árvíz következményeként tönkre ment csapadékvíz-elvezető árkok, utak, és
járdák helyreállítására vonatkozó ajánlattételi felhívásra beérkezett 3 ajánlatból

a)

a (Punk Víz Kft 6.720.000.-Ft + ÁFA, Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft
6.450.000.-Ft + ÁFA és Zsilip 2008 Víz és Mélyépítő Kft 6.424.000.-Ft + ÁFA ) a
Zsilip 2008 Víz és Mélyépítő Kft (székhely: Budapest, Osváth u. 17.) bruttó
8.158.480.- Ft ajánlatát fogadja el.
b) külön javasolt helyreállítási feladatokra vonatkozó - ajánlattételi felhívásban
szereplő külön javasolt feladatok megvalósításával egyetért, az erre
vonatkozóan beérkezett 3 ajánlatból a (Punk Víz Kft 5.480.000.-Ft + ÁFA,
Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft 5.000.000.-Ft + ÁFA és Zsilip 2008 Víz
és Mélyépítő Kft 4.960.000.-Ft + ÁFA ) Zsilip 2008 Víz és Mélyépítő Kft
(székhely: Budapest, Osváth u. 17.) bruttó 6.299.200.- Ft ajánlatát fogadja
el.
2) Az 1) pontban elfogadott összeg az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban
foglalt feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére és aláírására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
9.NAPIREND: Döntés a 2015. évben induló pályázatokon való részvételről.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Az előterjesztésben felsorolt támogatási igényekkel egyet tud
érteni, feltétlenül meg kell pályázni az idén is az óvoda felújítását.
Farkas István alpolgármester: Az óvoda felújításánál javasolja pályázati célként még a
napelemmel való ellátást is belevenni.
Rieger Tibor képviselő: Véleménye szerint a Mester utcát is meg kellene erősíteni a nagy
leterheltség miatt. Érdemes lenne egy 3-5 cm-es aszfaltréteget rátetetni.
Stáll Zsolt képviselő: A javaslattal ő is egyetért. Amennyiben a Mester utca útfelújításából
marad pénz, úgy a korábbi testületi ülésen már eldöntött utcák felújítására is sor kerülhet.
A Mester utcában a perembolti buszforduló is beletartozik?
Rostási Mária jegyző: Igen,mivel a perembolt is a Mester utcában van, így az előtte való
buszforduló is. Az árajánlat így lesz megkérve. A pályázati kiírás a tegnapi nap folyamán
jelent meg, és a beadási határidő június 8. Addig szeretné elkészíteni a pályázatokat, hogy
előtte még a képviselő-testület is meg tudja hozni a pályázathoz szükséges, megfelelő
döntéseket. Mivel jelen előterjesztés és a pályázati kiírás kerülte egymást, javasolja a
határozati javaslat 1 pontját elfogadni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
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határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
a 2015-ben induló pályázatokon való részvételről
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 2015- ben induló
pályázatokon való részvételről” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetett
alábbi három fejlesztési területre, – a pontos pályázati feltételek ismeretében pályázatokat kíván benyújtani:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása – célterület:
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda)
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
c) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (célterület: közösségi ház)
Felelős:polgármester, jegyző
Határidő: pályázatok benyújtási határideje, illetve folyamatosan
10.NAPIREND: Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási
tevékenységről, valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet
ideje és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok.
Előterjesztő: Óvoda vezetője
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönti Karisztl Jánosné óvodavezetőt, és megkérdezi tőle
van-e kiegészíteni valója?
Karisztl Jánosné óvodavezető: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 15 gyermeket írattak
be az óvodába, 2 gyermeket még nem. Az ő szüleik jelezték hogy másnap jönnek a
beíratásra. Így összesen 17 gyermek kerül beíratásra a következő nevelési évre.
Pichler Józsefné képviselő: Ez a 17 beíratott gyermek mikor kezdi az óvodába járást –
kérdezi. Kérdezi még a vezető óvónőtől, hogy a családlátogatás az óvónők részéről még
létezik-e?
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a 2015/2016-os tanévben hány
gyermek kerül az első osztályba az óvodások közül.
Karisztl Jánosné vezető óvónő: Válaszában elmondja, hogy a most beíratott gyermekek a 3.ik életévük betöltésekor folyamatosan 2016. május 30.-áig kezdenek óvodába járni. Az óvó
nénik mennek még családlátogatásra, és van olyan szülő, aki ezt igényli is. Az
elkövetkezendő tanévben 18 óvodás kezdi meg az első osztályt. Végül is ahány gyermek
elmegy az iskolába, annyi jön is helyettük.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Amennyi gyermek elmegy az iskolába, végül annyi is jön.
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Létszámban nagy változás nem lesz.
Fülöp Zoltánné polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy az óvoda beszámolóját
fogadja el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda beszámolója
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda „Beszámoló az Óvoda
működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a
2015/2016. nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet ideje és
a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok” című
előterjesztést elfogadta.
11.NAPIREND: Asszonykórus Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
Asszonykórus Egyesület pénzbeli támogatása
1.) Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról szóló 15/2013. (X.9.) önkormányzati rendelete
a) 1. § (1) –(2) bekezdése alapján az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus
Egyesület (a továbbiakban: Támogatott) (8409 Úrkút,Tüzér u. 8.)
részére 2015. évben egyszeri 150.000 FT pénzbeli támogatást
biztosít.
b) 1. § (7) bekezdése alapján felhívja a Támogatott figyelmét az
alábbiakra: „Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy
részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a döntésben megjelölt célra, a
pályázatban megjelölt programra, feladatra használata fel, vagy a
támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett
pénzt az önkormányzat számlájára köteles egy összegben
visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a
pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan
igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.”
2.) A Képviselő-testület e határozat mellékletét képező Megállapodást
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elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és folyamatos
12.NAPIREND:. Döntés a családsegítő által használt iroda bérleti díjáról.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
családgondozói iroda bérleti díjáról lemondás
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és egyetért a családsegítő által használt iroda 2015.
évben már kiszámlázott bérleti díjának stornozásával, illetve a
továbbiakban eltekint a további bérleti díj kiszámlázásától.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: testületi ülést követően
13.NAPIREND: Döntés a gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati
hozzájárulásáról.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Javasolja a gyermeknap rendezésére kért plussz támogatási
összeget az előterjesztésben is javasolt közösségi ház költségvetéséből megítélni, és az Új
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti vagyonfelosztásból Úrkútra
juttatott 929 e/FT-ból visszapótolni.
Fülöp Zoltánné polgármester: A javaslattal maximálisan egyetért.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
gyermeknap megrendezése költségeinek megemelése
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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a)

a gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati hozzájárulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a gyermeknap
költségeihez tervezett hozzájárulás összegét brutto 110.000.-Ft-tal
megnöveli az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében
a közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése előirányzat terhére

b) az a) pontban meghatározott összeget az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás végelszámolása során Úrkútnak járó 975 e/Ftból vissza pótolja az a) pontban meghatározott kormányzati funkcióra.
Felkéri a jegyzőt,
gondoskodjon.

hogy

az

előirányzat

átcsoportosításáról

Felelős: jegyző
Határidő: következő költségvetési rendeletmódosítás
14.NAPIREND: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések érdekében pályázat
benyújtása.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor képviselő: Az óvodai konyhára is mindenképp el kell készíteni a pályázatot,
mert ott tényleg csak a tisztitó meszelések lettek meg, semmi más. Reméli, hogy nyertes
lesz.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (V.14.) önkormányzati határozata
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása érdekében
pályázat benyújtása
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kifejezi szándékát, hogy a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása”
című Pályázati kiírás - már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével – kapcsolatos alcéljára pályázatot nyújt be az önkormányzati tulajdonban lévő Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda konyhájának felújítása érdekében a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.
2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Beruházás összköltsége:
7.158.640.- Ft
Igényelt támogatás (95%):
6.800.710.- Ft
Önkormányzati saját erő (5%): 357.932.- Ft
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3. A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Úrkút Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében biztosítja.
4. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot nyújtsák be a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. június 8.
15.NAPIREND: Vegyes ügyek.
b) Falunap szervezéséről.
Előadó: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a falunapi program
szervezése a kulturális közfoglalkoztatottal együtt megkezdődött. A program nagyjából
összeállt, melyet ismertet a Képviselőkkel. (Előzetes Program a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - tudomásul vette.
NAPIREND UTÁN:
Képviselői interpellációk, kérdések:
Pichler Józsefné képviselő: Már többször elhangzott, hogy a Sportcsarnok előterében lévő
fogas, régi, elavult,helyette már tavaly meg kellett volna rendelni az újat. A hétvégén a Régi
zenészek találkozója volt, rengeteg vidéki szereplő, érdeklődő is megtisztelte a rendezvényt,
és ő szégyenkezett a fogas miatt is, ráadásul két törött lábú szék is volt a fogas alatt.
Tudomása szerint a fogas már tavaly meg lett rendelve. Ha nem, sürgősen pótolni kell.
Fülöp Zoltánné polgármester: Már tavaly árajánlatot kért az Indafától, de az csak későn jött
meg, ezért nem került sor a megrendelésre. Most már van ajánlat és haladéktalanul meg
lesz vásárolva a fogas.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.40 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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jegyző

