Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:81-8/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. augusztus 4.-én
(hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Meghívott és nem jelent meg: Somogyi Imréné alpolgármester
Farkas István képviselő
Nagy Szabina képviselő
Kardos Antalné nemzetiségi elnök
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 4 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület
egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Közterület elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
2)

Hősök és Rózsa utca felújítására árajánlatok.
Előterjesztő: polgármester

3) Úrkúti Teke Klub támogatás iránti kérelme.
Előterjesztő: polgármester
4) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: jegyző
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Közterület elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Jegyző Asszony által elkészített előterjesztésből
világosan kiderül, hogy a közterület elnevezéséről, az elnevezésük
megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről a Képviselő-testületnek rendeletet
kell alkotnia. A rendelet-tervezetet elkészítette, amely világosan, érthetően
tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat. Javasolja a rendelet-tervezet
változtatások nélküli elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
8/2014. (VIII.5.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
2.NAPIREND: Hősök és Rózsa utca felújítására árajánlatok.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző képviselő: A két utca milyen szélességben lesz aszfaltozva?
Elmondja, hogy kérdését azért teszi fel, mert az utcáknak van olyan része, ahol
szélesebb az út, és van olyan része, ahol keskenyebb.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az aszfaltozás olyan szélességben történik, amilyen
szélességben eddig is volt.
Pichler Józsefné képviselő: A Rózsa utca minden része aszfaltozva lesz? Gondol itt
pl. a nagyház mögötti emeletes épületre, ahol a Keller Jánosék is laknak.
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, mivel az is Rózsa utca.
Lisztes Győző képviselő: Az ajánlatok közül a Boroszláné a legolcsóbb. A szakmai
tartalma – összehasonlítva a 3 ajánlatot – ugyanolyan mint a többié. Javasolja a
Boroszlán ajánlatának elfogadását. Annál is inkább, mert a szennyvízcsatorna
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kivitelezőjeként van még a faluban olyan munkájuk, amit nem végeztek el.
Pichler Józsefné képviselő: Lisztes Győző javaslatával ő is egyetért. Elmondja, hogy
az elmúlt képviselő-testületi ülésen is felmerült az a kérdés, hogy a Béke
utcában a főút melletti járda, ami a fő út helyre állítása után nagyon alacsonyra
került, mi lesz. Mi lesz a Béke utcában a buszmegálló melletti murvás járdával?
További kérdésként teszi fel, hogy mi lesz a többi utcával,ami szintén nagyon rossz
állapotú? Ilyen pl. a Kossuth utca, a Honvéd utca, és még lehetne sorolni. Az
önkormányzat költségvetésében az önkormányzati utak felújításra van elkülönítve
pénz.
Fülöp Zoltánné polgármester: Beszélni fog a Boroszlánosokkal a járdák helyreállítása
miatt. A mai napon volt kinn volt a faluban a jegyzővel együtt, és megnézték a
felújítandó utcákat.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Melyek a felújítandó utcák?
Rostási Mária jegyző: Feljegyezte a legrosszabb állapotban lévő utcákat. Ezek
sorrendben: Honvéd, Kossuth utca hosszabbik része, a Temető utca azon része,
ahol az emeletes társas házak vannak (Vértes A.-tól Kovács Z.-ig), a Május 1 téren a
volt Bányász Otthon előtti útszakasztól kezdődően az orvos domb, az orvosi rendelő
utcája, a Rózsa utcából a Május 1 térre csatlakozó útszakasz,a Csigáék mellett.
Nagyon rossz állapotban van az Árok utcába a csapadékvíz elvezető árok.
Fülöp Zoltánné polgármester: A felsoroltakon kívül a többi önkormányzati
tulajdonban lévő utak is felújításra szorulnának, azonban nem tudni mennyibe fognak
kerülni az önkormányzatnak ezek a felújítások.
Lisztes Győző képviselő: Azt javasolja, hogy a jegyző által felsorolt utak felújítására a
polgármester kérjen ajánlatokat, hogy azokat a képviselő-testület el tudja bírálni, és
még az idén meglegyen az útfelújítás.
Pichler Józsefné képviselő: A javaslatot ő is támogatja.
Fülöp Zoltánné polgármester: A javaslattal ő is egyetért. Kéri a Képviselő-testületet,
hogy az első körben felújítandó utcákról közbenső határozattal döntsön.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
42/2014. (VIII.4.) önkormányzati határozat
önkormányzati utak felújításának sorrendje
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Honvéd utca, a Kossuth utca hosszabbik fele,a Temető
utca emeletes házai előtti útszakasz, a Május 1 téren a volt Bányász Otthon
előtti útszakasztól kezdődően az orvos domb, az orvosi rendelő utcája, és a
Rózsa utcából nyíló (Csigáék mellett) útszakasz felújítására külön-külön kérjen
árajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3

Fülöp Zoltánné polgármester: Ő is javasolja, hogy a Boroszlán Zrt ajánlatát fogadja el
a Képviselő-testület, mert árban az a legelőnyösebb.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
43/2014. (VIII.4.) önkormányzati határozat
Hősök és Rózsa utcák út felújítása
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) az önkormányzat tulajdonában lévő Hősök utca és a Rózsa utca
aszfaltozására beérkezett 3 db árajánlat közül a Boroszlán ÉpítőSzolgáltatóTervező Zrt (Pápa, Aradi u.1.). bruttó 43.498.910 Ft összegű
ajánlatát fogadja el, melynek előirányzatát az önkormányzat 2014. évi
költségvetésében K7 Felújítások 5. Önkormányzati utak felújítása előirányzata
terhére biztosítja.
b)

az a) pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges szerződés
megkötésére és aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.NAPIREND: Úrkúti Teke Klub támogatás iránti kérelme.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: A Teke klub mindenképp egy összegben kapja meg a
támogatást, hiszen már a második félév van. Nem érdemes aprózni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
44/2014. (VIII.4.) önkormányzati határozat
Teke klub támogatása.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) az Úrkúti Teke Klub (8409 Úrkút,Kossuth u. 12.) 2014. évben egyszeri
300.000 - FT pénzbeli támogatást biztosít. A támogatás teljes összegét a
megállapodás aláírásakor a Teke Klub számlájára kell utalni.
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c) e határozat mellékletét képező Megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és folyamatos
4.NAPIREND: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
45/2014. (VIII.4.) önkormányzati határozat
a Helyi Választási Bizottság megválasztása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Úrkút
Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja
meg:
Tag:
1. Molnárné Titscher Mariann 8409 Úrkút, Béke u. 1
2. Karisztl Jánosné Úrkút, Kilencház u. 8.
3. Mádlné Sas Anikó Úrkút, Hősök u. 39.
Póttag:
1. Forintos Lajosné Úrkút, Hősök u. 31.
2. Hellebrand Margit Úrkút, Május 1. tér 5.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Rostási Mária jegyző
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor berekesztette.
kmft
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző
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