Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

Szám: URK/80-7/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. június 14-én csütörtökön 16. 10
órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester,
Farkas István alpolgármester,
Pichler Józsefné képviselő,
Stáll Zsolt képviselő,
Rieger Tibor képviselő,
Lisztes Győző képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:
- dr. Puskády Norbert jegyző
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
- Dr. Dóczy Marianna képviselő.
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 16.10-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal,
- ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) Szociális étkeztetésre érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
2) Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal festésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
3) Vagyonkezelési szerződés kötése az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Előterjesztő: polgármester
4) Önrész biztosítása a „Sportcsarnok teljes felújítása” projekt tárgyában
Előterjesztő: polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. NAPIREND: Szociális étkeztetésre érkezett árajánlatok elbírálása
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Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A beszerzési szabályzat szerint három ajánlat került bekérésre, azonban
a Bakony Gaszt Zrt. nem kívánt árajánlatot adni, ezt e-mailben jelezte is. Magára a kiszervezésre az
intézményi átszervezések, valamint a költséghatékonyabb működés miatt van szükség.
Farkas István alpolgrmester: A legalacsonyabb árajánlatot adó Bujtor József vállalkozó 600 forintból
meg tud főzni egy rendes adag ebédet?
Dr. Puskády Norbert jegyző: Azért tudott ilyen alacsony ajánlatot adni, mert ÁFA mentes a
működése. Egyébként drágább lenne, de ez minket nem érint.
Fülöp Zoltánné polgármester: Javaslom, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adó Bujtor Józseffel kössön
az önkormányzat szerződést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2018. (VI.14.) határozata
a szociális étkeztetésre érkezett árajánlatok elbírálásáról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális étkeztetést Bujtor József ev-tól (Úrkút, Rákóczi u. 39)
rendeli meg bruttó 600,- Ft/nap/igénybe vevő összegben, 2 év
határozott időre, azzal, hogy vállalkozási szerződés hatályba
lépése 2018. augusztus 1-je legyen.
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy
a) az önkormányzat szociális étkeztetésre vonatkozó
engedélyét adja vissza,
b) a térítési díj rendelet módosítását terjessze a Képviselőtesület elé.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 1. pont azonnal,
2. pontra július 15.
2. NAPIREND: Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal festésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A Hivatalban körülbelül 6 éve volt meszelés, a falak már koszosak,
illetve a tavalyi fűtéskorszerűsítés miatt sok helyen át lett fúrva. Már tavaly is terveztünk rá
előirányzatot, de a fűtéskorszerűsítés után már nem volt idő a munkát megrendelni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2018. (VI.14.) határozata
az Úrkúti Polgármesteri Hivatal festésére érkezett árajánlatok
elbírálásáról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal festési és mázolási munkáira beérkezett
ajánlatokból a Bene Bt bruttó 1.390.777.-Ft ajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az
önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendeletében a
Polgármesteri Hivatal költségvetésének K334 Karbantartás,
kisjavítás előirányzat terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Puskády Norbert
jegyzőt az 1) pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó
szerződés megkötésére.
Felelős: jegyző
Határidő: szerződéskötésre azonnal
3. NAPIREND: Vagyonkezelési szerződés kötése az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A működési engedély iránti kérelmet június 20-ig kell benyújtania a
nemzetiségi önkormányzatnak, ahhoz kell a használt épületek vagyonkezelésbe adásáról szerződés
is. A csarnok esetén a köznevelési funkción kívüli hasznosítás maradna az önkormányzatnál.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2018. (VI.14.) határozata
az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
vagyonkezelési szerződésről
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2017.
(V.30.) és 5/2018. (II.14.) határozatok végrehajtása érdekében, a
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a vagyonkezelési
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
5) 4. NAPIREND: Önrész biztosítása a „Sportcsarnok teljes felújítása” projekt tárgyában
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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