
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.         
                      E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

………………………………..............................................................………………………...

Szám:81-1/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. február 3.-án            
                (hétfőn)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Farkas István képviselő
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő

                         
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
                                                                                Kardos Antalné nemzetiségi  
önkormányzat elnöke
                                                                                Pichler Zoltánné pénzügyi 
főmunkatárs
                                                                  
Meghívott és nem jelent meg: Nagy Szabina képviselő

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület  7 tagjából 6 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az  ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 6  igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:      

1) Úrkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete. Elő-
terjesztő: polgármester

2) Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda vezetői állására pályázat kiírása.

Előterjesztő:polgármester

3) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálata.

 Előterjesztő:  polgármester
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4) Vegyes ügyek:

a) Úrkút vízellátása 2014 évi pótlási tervének módosítása.
                      Előterjesztő: polgármester

  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

           Előadó: polgármester

(A beszámolót a Képviselők előre, írásban megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület  egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  – a 
polgármesteri beszámolót elfogadta.

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

          Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat 
nélkül – elfogadta.

c) Képviselői vagyonnyilatkozatokról
Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke

Pichler Józsefné elnök: Szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, 
hogy az Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai az előírt határidőben 
mindannyian leadták mind a saját, mind a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat, így 
polgármesteri, képviselői jogaikat változatlan formában gyakorolhatják.

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül – elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-
tervezete. 

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-ter-
vezete tartalmazza mindazokat a feladatokat, és a feladatokhoz tartozó forrásokat, 
amelyek a az önkormányzat és intézményei megfelelő működtetéséhez szüksége-
sek. A költségvetés az idei évben is egyensúlyban van, hitel felvételére nem szorul 
az önkormányzat. A hiányt – ahogy a rendelet-tervezetben szerepel – belső finanszí-
rozással pótolni lehetett az elmúlt évek pénzmaradványából. A Pénzügyi Bizottság 
és az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, és mindegyik elfogadásra javasolta.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Miből képződött a gazdasági tartalék?

Pichler Zoltánné pénzügyi főmunkatárs: A gazdasági tartalékot  is a korábbi évek 
„sporolós”  gazdálkodásával lehetett képezni, hiszen már 2000-től „spórolni” kezdett 
az önkormányzat a szennyvízcsatornázásra és az utak felújítására. 

Farkas István képviselő: A gond akkor kezdődik majd, ha elfogy a tartalék, és hitelt 
nem lehet felvenni, nem marad más mint az adóemelés, ami viszont az állampolgá-
rok pénzügyi terheit növelné. Véleménye szerint a Polgármesteri Hivatal létszámát 
nemcsak a + 1 fő köztisztviselői álláshellyel lehetne növelni, amennyiben az állam – 
a szöveges előterjesztés szerint – 6,22 főben finanszírozza a működtetést. A 0,22 fő 
kb. egy napi 4 órás dolgozó.

Rostási Mária jegyző: Amennyiben a Képviselő-testület engedélyezi az 1 fő létszám-
bővítést a Hivatalban, úgy azzal a munkaterhek megoszlanak és egyenlőre nincs 
szükség több dolgozóra.

Pichler Józsefné képviselő: Az önkormányzat 2014. évi költségvetése mindenre kiter-
jedő, még új szerkezeti változás miatt,is jól áttekinthető. Tartalmazza mindazokat a 
feladatokat, amelyek megkezdődtek és az idén folytatódnak, vagy befejeződnek. A 
gazdasági tartalék pedig biztonságot nyújt arra, hogy a nem tervezett, illetve nem 
várt feladatokra is jusson pénz.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az óvodai gyermeklétszám csökkenés miatt, szüksé-
gessé vált a óvoda további működtetésének vizsgálata. Ez az előterjesztésben is 
szerepel, és a Pénzügyi Bizottság is úgy gondolta, hogy e témával a későbbiekben 
külön napirendi pont keretében kell foglalkozni. Ezt követően javasolta a költségveté-
si rendelet-tervezet és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
1/2014. (II.3) önkormányzati határozata

Sorsz
.

Megnevezés Tárgyé
v

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 
tárgyévet követő

                                  2015
évben

2016
ében

2017
évben

A B C D E
1. Helyi adók 35700 35700 35700 35700
2. Osztalékok, koncessziós díjak
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3. Díjak, pótlékok, bírságok

4.  Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó 
bevétel

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalat értékesítéséből származó 
bevétel

7. Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

8. Saját bevételek 35700 35700 35700 35700
9. Saját bevételek 50 %-a 17850 17850 17850 17850
10. Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség

11. Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása, likvidhitel

12. Felvett,átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása

13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14. Adott váltó

15. Pénzügyi lízing

16. Halasztott fizetés

17. Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség

18. Tárgyévben keletkezett, 
ill.keletkező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség

0 0 0 0

19. Felvett,átvállalt hitel és annak 
tőketartozása

20. Felvett,átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása

21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22. Adott váltó

23. Pénzügyi lízing

24. Halasztott fizetés

25. Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség

26. Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 0
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel 17850 17850 17850 17850

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
1/2014. (II.10) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.NAPIREND: Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda vezetői állására pályázat kiírása.

Előterjesztő:polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp  Zoltánné  polgármester: Karisztl  Jánosné  óvodavezető  vezetői  megbízása
2014.július végén lejár, ezért az állást meg kell hirdetni. Az előterjesztésben a jegyző
jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva megindokolta, hogy mikor mit kell tenni a
kinevezési jogkört gyakorlónak, a pályázati kiírásnak mit kell tartalmaznia. 

Farkas István képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a végső döntést  az óvodavezető
megbízásával kapcsolatban ki hozza?

Rostási Mária jegyző:  Miután a jogszabályokban meghatározott eljárás rend szerint
az óvoda alkalmazotti  közössége, nevelő testülete, szülői  szervezete, nemzetiségi
önkormányzat, és külön e célra létrehozott Bizottság véleményét kialakította, azt a
fenntartónak meg kell ismernie, és ezt követően a végső döntést az óvodavezető
kinevezésével kapcsolatosan,  a Képviselő-testület hozza meg.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
2/2014. (II.3) önkormányzati határozata
óvodavezetői pályázat kiírására

Úrkút Község Képviselő-testülete 

1. e határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki az Úrkúti Napközi otthonos Óvo-
da óvodavezetői munkakör betöltésére.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői megbízásra vonat-
kozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti – közzétételéről és a pályázati el-
járás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásával.

3. a beérkező pályázatok előzetes véleményezését végző bizottság tagjainak  
Nemes Zoltánné (óvónő) Úrkút, Temető u. 32., Imri Zoltánné (óvónő) Úrkút, 
Rákóczi u.43., és Molnárné Titscher Mariann (tanító) Úrkút, Béke u. 1. sz. alat-
ti lakósokat választja 

         Határidő: folyamatos
         Felelős: polgármester, jegyző

3.NAPIREND: A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megál-
lapodás felülvizsgálata.

Előterjesztő:  polgármester

(Írásos  előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Farkas István képviselő: Kardos Antalné nemzetiségi elnöktől kérdezi, hogy ő hogy 
látja a nemzetiségi létet a faluban?

Kardos Antalné nemzetiségi elnök: Elmondja, hogy kb 20 évvel ezelőtt a boltokban is
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nagyobb részt sváb nyelven beszéltek. Napjainkra már alig lehet az utcán, vagy 
boltban sváb beszédet hallani. A nemzetiségi létet a hagyományok megőrzésében 
látja, és abban, hogy azért az óvodában és az iskolában is német nemzetiségi 
oktatás folyik, ami előny az úrkúti tanulóknak a továbbtanulásukban, mert a 
nemzetiségi nyelvoktatás azért ad egy alapot, amire már lehet építeni. Ők, a 
nemzetiségi önkormányzattal ezt akarják tovább vinni.

Fülöp Zoltánné polgármester: A  Együttműködési megállapodáson a módosítások 
átvezetésre kerültek, javasolja a módosított megállapodás elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
3/2014. (II.3) önkormányzati határozata
a nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdése értelmében az úrkúti német  nemzetiségi
önkormányzattal  kötött  és  a  30/2012.(IV.26.)
önkormányzati  határozatával jóváhagyott  együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, és az alábbi módosításokkal
fogadja el:

  a  3.1. pontban a „november” hónap megjelölése helyett
az „október” megjelölése a helyes időpont

 a 3.2 pontban a jelöletlen negyedik bekezdésben törlésre
kerül a „2. § a)-i) bekezdéseiben, valamint” rész, mivel ez
a rész a jogszabályból is hatályon kívül helyezés

 a 7. Pénzellátás címszó alatt szereplő részből az utolsó
bekezdés  törlésre  kerül,  mivel  a  nemzetiségi
önkormányzat  számlájára  utalja   az állam a működési
támogatást.

 a  9.  A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
címszó  alatti  utolsó  előtti  bekezdésben  az  Új  Atlantisz
Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás
megnevezés  törlésre  kerül,  helyébe  „a  települési
önkormányzat által megbízási szerződés” lép.

  a 10. Záró rendelkezések címszó első mondata helyébe
a           következő  mondat  lép:  „A  módosított
együttműködési  megállapodás  2014.  február  6.  napján
lép hatályba

Határidő:  folyamatos
Felelős:   polgármester, jegyző 

4.NAPIREND: Vegyes ügyek.

a) Úrkút vízellátása 2014 évi pótlási tervének módosítása.
                      Előterjesztő: polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

PichlerJózsefné képviselő:  A DRV még mindig nem fizeti az eszközhasználati díjat
az önkormányzatnak? 

Fülöp  Zoltánné  polgármester: Sajnálatos  módon  még  mindig  elég  sok  a  DRV
hátraléka,  azonban  az  általuk  javasolt  berendezési  tárgyakat  meg  kell  vásárolni,
különben az új vízvezetéket nem lehet üzembe helyezni.

Farkas István képviselő:  Az Önkormányzat kényszerhelyzetbe van. A lényeg, hogy
van rá jelenleg fedezet. Meg kell rendelni.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
4/2014. (II.3) önkormányzati határozata

                   Úrkút vízellátása 2014 évi pótlási tervének módosítása.

Úrkút  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete
az  55/2013.  (VIII.29.)  önkormányzati  határozattal
elfogadott és 74/2013. (X.30) önkormányzati határozatával
módosított  -  a  DRV  által  az  Úrkúti  víziközmű-rendszer
fenntarthatósága  érdekében  benyújtott  -  beruházási,
felújítási és pótlási tervét  az alábbiak szerint módosítja:

a)  2013. évre javasolt Felújítási és pótlá-
si  tervből törlésre kerül a 2013/SZ4 számon szereplő szi-
vattyúk  rekonstrukciója  1.000  e  Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó
1.270 e Ft-os összeggel és

b) felvételre kerül az Úrkút 500 m3-es medencéjénél kialakí -
tásra kerülő új indukciós áramlásmérő és klórmérő jelzé-
seinek fogadására, feldolgozására alkalmas irányítástech-
nikai berendezés 1.026 e Ft  + ÁFA, azaz 1.303 e Ft ösz-
szeggel.

c) a  b)  pontban  meghatározott  összeget  az  önkormányzat
2014.  évi  költségvetésében a beruházások címszó alatt
biztosítja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  b)
pontban meghatározott irányítástechnikai eszköz megren-
delésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN:

Képviselői interpellációk, kérdések.

Pichler Józsefné képviselő: Nagyon csúszósak az utak már szombat óta. A Kossuth
utca nem is lett sem felsózva, sem fűrészporozva. Miért?

Fülöp Zoltánné polgármester: Szombaton és vasárnap is lett sózva, rengeteg útszóró
só  és  fürészpor  fogyott.  A  mai  nap  folyamán  rendelt  utánpótlásként  sót  is  és
fűrészport is.

Lisztes  Győző  képviselő: Megkérdezi  hogy  a  traktorosnak  és  a
közfoglalkoztatottaknak ki adja ki a munkát, amit el kell végezniük. Van-e egy pontos
leírásuk, ami alapján elkezdik télen a hó tolást vagy a síkosság mentesítést? 

Fülöp Zoltánné polgármester: A munkát minden reggel ½ 8-tól  beszéli meg a fizikai
munkásokkal, akkor adja ki a munkát. Meg van télen is az útvonal. Először a Mester
utca, aztán az orvosdomb, majd az emelkedős utcák.

Lisztes Győző képviselő: Ez írásban is megvan náluk?

Fülöp Zoltánné polgármester: Írásban ez nincs lerögzítve.

Lisztes Győző képviselő: Javasolja ezt írásban is rögzíteni, és ezt a tervet kapja meg
a traktoros, és a falu lakossága is, hogy tudják, mikor milyen utcára kerül sor. Így
nem lesz annyi reklamáció.

Pichler Józsefné képviselő: A Rákóczi utcában a fő közlekedési út mellett,  ahol a
legveszélyesebb rész van,  4 ingatlan előtt  nincs lelapátolva a hó, nincs síkosság
mentesítve.

Lisztes Győző képviselő:  Az ingatlan előtti  járda, közterület tisztántartása télen is,
nyáron is az ingatlantulajdonos feladata.

Pichler Józsefné képviselő: Tudomása szerint ez a 4 ingatlan lakatlan.

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  Utána  néz,  és  ha  tényleg  lakatlan  a  tulajdonossal
felveszi a kapcsolatot vagy ha vele nem lehet, úgy más módon oldja meg a dolgot.
Az útvonal tervet el fogja készíteni és az illetékeseknek ki fogja adni.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                           Rostási Mária
polgármester                                                                                  jegyző
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