Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. március 30.-án
(hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendesi üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Rieger Tibor képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
1-2 napirendi pontnál: Pichler Zoltánné pénzügyi főmunkatárs
4. napirendi pontnál: Tímár Krisztián Rendőrkapitányság Ajka
Meghívott és nem jelent meg: Farkas István alpolgármester,
Dr. Dóczy Mariann 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 5 fő jelen van, így az ülést megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 5
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

3) Intézményi térítési díjak megállapítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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4) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Tímár Krisztián r.őrgy. alosztályvezető

5) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő:Rostási Mária jegyző

6) Döntés az ivóvízágazat módosított Gördülő Fejlesztési Tervéről.
Előterjesztő:Fülöp Zoltánné polgármester
7) Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

8) Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

9) A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint
a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

10) Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

11) Úrkúti Sportkör támogatási kérelme.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

12) A Közösségi Ház és könyvtár nyitvatartási idejének módosítása.
Előterjesztő:Fülöp Zoltánné polgármester
13) Döntés az Úrkúti Sportkör esetleges pályázatához szükséges önkormányzati
nyilatkozat szükség szerinti kiadásáról
Előterjesztő:Fülöp Zoltánné polgármester
14)Tájékoztató a szennyvízelvezetés- és tisztítás KEOP projekt pótmunkáiról és a
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maradványösszeg igénybevételének feltételeiről.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné 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: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét a polgármesteri beszámoló 8. pontjára, és kéri tegyék meg javaslataikat az úthelyreállításokra.
Stáll Zsolt képviselő: Ő körbe járta a falut – és nem azért, mert nem ismeri -, de hogy pontos
információja legyen a szerint legrosszabb utakról. Elsősorban felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a Zsófiapusztai utak nagyon rossz állapotban vannak, épp ezért került be a
2015. évi költségvetésbe 3.500 e/Ft ezen utak felújítására. A belterületi utak közül véleménye szerint a legrosszabb az Erdő utca folytatása a Temető utca és a Hősök utca közötti
szakasza,valamint a Makitól a Hősök utcáig tartó szakasz. Az „orvos domb”-on az útfelújítás
megtörtént, azonban az ABC sarkától a főútig csatlakozó rész, valamint a Polgármesteri Hivatal melletti üzletsorhoz csatlakozó kanyar is balesetveszélyes állapotban van. Ezen kívül
nagyon rossz az üzletsor előtti betonos út,azonban tudja, hogy ott az önkormányzatnak csak
kis tulajdoni hányada van, mivel a többi bolt vállalkozói tulajdonban van. Itt a tulajdonosokkal
kellene összefogni.
Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tavalyi adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére kiiírt pályázatból, melyet Úrkút a Hősök utca
és a Rózsa utca útfelújítására nyújtott be, és 44 millió forintba részesült, 800.000.- Ft még
felhasználható. Ezt az összeget is minél előbb fel kell használni, mert a teljes összeggel el
kell számolni az állam felé.
Rieger Tibor képviselő: A telepi részen egy utca szakasz maradt ki, - a Fuit V. és az Obermayer O. közötti – és arról volt szó, hogy annak felújítása is megtörténik, így a telepi rész
teljesen rendbe lesz. Erre a részre a megmaradt pályázati pénzt fel lehet használni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Amikor az „orvos dombi” utat újíttatta fel az önkormányzat a
Strabaggal, ők azt mondták, hogy a kimaradt részt csak úgy lehet megcsinálni, ha a csapadékvíz elvezető árkon túl a parkoló is fel lesz újítva. Véleménye az üzletsor előtti útfelújításról
az, hogy a Teri néni, akinek a legnagyobb tulajdoni aránya van, nem fog beszállni a felújításba.
Rieger Tibor képviselő: Véleménye szerint is együtt kellett volna megcsinálni az „orvosdombi” útfelújítással a főútig az utat, amit pótolni kell, mert nagyon nagyok a kátyúk.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 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 – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a Jelentést
elfogadta.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása – rendelettervezet.
Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A gazdasági és igazgatási bizottság elfogadta a 2014. évi
költségvetés módosítását, amelyben a Képviselő-testület által már határozatban
megállapított módosítások, az állami támogatások módosításai, valamint korrekciós
módosítások szerepelnek. Javasolja a Képviselő-testületnek a módosítási rendelet
változtatás nélküli elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosítása.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.NAPIREND: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – rendelettervezet.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor képviselő: A gazdasági és igazgatási bizottság is megtárgyalta, és elfogadta a
2015. évi költségvetési rendelet módosítását, azonban sajnálatos, hogy így a gazdasági
tartalék alaposan lecsökkent. Hozzáteszi, hogy az előlegként kapott összeget mindenképp
vissza kell fizetni, legfeljebb a költségvetés eredeti előirányzatának kiadási oldala csökkent
volna.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosítása.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.NAPIREND: Intézményi térítési díjak megállapítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: A szociális étkezőknél a térítési díj 11 %-kal emelkedik a
tavalyihoz képest. Feltétlenül kell az emelés?
Rostási Mária jegyző: Az előterjesztésben, illetve a rendelet-tervezetben szereplő szociális
étkeztetésre vonatkozó térítési díjak javaslatok, azon a Képviselő-testület változtathat. A
módosított jogszabály csak azt mondja ki, hogy a szolgáltatási önköltség, - 670.- Ft/fő - az
intézményi díj felső határa. Ennél magasabb nem lehet, de alacsonyabb igen. A javaslat
450.- Ft/fő, a tavalyi megállapított 390.- Ft/fő-höz képest.
Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint a javasolt térítési díj reális és elfogadható
összeg. Javasolja változatlan tartalommal és összeggel a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.NAPIREND: Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Tímár Krisztián Ajkai Rendőrkapitányság
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés alapján Úrkút község
közbiztonsági helyzete jó. A vendéglátó egységeknél is pozitív előrelépés történt.
Megkérdezi Tímár urat, kíván-e kiegészítést fűzni az előterjesztéséhez.
Tímár Krisztián r.őrgy. alosztályvezető: Köszönti a képviselőket. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Úrkút településen nincs Polgárőrség, azonban az elmúlt időszakban 1 fő
úrkúti állampolgár kereste meg őt a polgárőrség megalakítása miatt. Elmondta az érdeklődő
állampolgárnak a jogszabályi feltételeket, és hangsúlyozta azt is, hogy minimum 10 fő
szükséges a megalakításhoz, és nem a rendőrség feladata a polgárőrség megalakítása, de
természetesen segítséget ad hozzá. Azóta az érdeklődő nem jött vissza a Rendőrséghez.
A továbbiakban elmondja azt is, hogy ahol erdő van, mint Úrkúton is, a falopás előfordult, de
itt a településen ilyen nem volt.
Fülöp Zoltánné polgármester: Tudja ki az az állampolgár, aki a Polgárőrséget létre szeretné
hozni, mert nála is többször járt. A rendőrség és az önkormányzat közötti kapcsolatot jónak
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értékeli, ez úgy gondolja kiderült a rendőrség számára az éves adatfelmérés során is.
Bármilyen kérdéssel, kéréssel fordult a Rendőrség felé, segítséget kapott.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
rendőrségi beszámoló.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületet az Ajkai
Rendőrkapitányság által beterjesztett „Úrkút község közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal
kapcsolatos feladatokról” szóló beszámolóját elfogadja
5.NAPIREND: Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő:Rostási Mária jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A polgármesteri hivatal 2014 évi beszámolójában a Jegyző
asszony nem az egyes ügyintézők, hanem összességében a polgármesteri hivatal által
végzett munkáról számolt be, ami látható, hogy nagyon sokrétű.
Pichler Józsefné képviselő: Az adóigazgatási résznél soknak tartja az adó hátralékot, főleg
az iparűzési adónál.
Rostási Mária jegyző: Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adóhátralék
befizetésre kerüljön, azonban sajnálatos módon vannak olyan magánszemély hátralékosok,
akiknek jövedelmük sincs, vagy annyira eladósodtak, hogy a behajtási eljárás sikertelen. Az
iparűzési adóhátraléknak több mint fele egy vállalkozóé, amely felé a végrehajtási eljárás
megkezdődött és van olyan vállalkozás, amely ellen csődeljárás van folyamatban, az
önkormányzat az igényt bejelentette, de azt nem tudták kielégíteni.
Pichler Józsefné képviselő: Amely követelést nem lehetett kielégíteni, azt nyilván törölni kell,
azonban meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az adó befizetésre kerüljön. A
beszámolót javasolja ő is elfogadásra.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti
Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
6.NAPIREND: Döntés az ivóvízágazat módosított Gördülő Fejlesztési Tervéről.
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Előterjesztő:Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor képviselő: Egy döntés már született a Képviselő-testület részéről, mely
egyértelművé tette, hogy a Temető utca egy részében a vízvezeték rekonstrukcióra szorul.
Az I. rész rekonstrukcióját az idei évben végre kell hajtani.
Fülöp Zoltánné polgármester: A munkát, illetve a tervezést megrendelte, a rekonstrukció az
idén végrehajtásra kerül, azonban a fejlesztési terv pontosításra szorult.
Pichler Józsefné képviselő: A Temető utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció II. része miért csak
2019-re lett betervezve?
Fülöp Zoltánné polgármester: A pályázati források miatt, mivel az önkormányzatnak saját erő
előreláthatólag nem áll rendelkezésre.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
Úrkút községi vízmű 15 éves gördülő fejlesztési terve
2015-2029 ivóvíz ágazatra

a) Úrkút Község Önkormányzata a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős
kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra ( 2015-2029. időszakra ) szóló Gördülő
Fejlesztési Terv módosításának elkészítésével a település víziközművét üzemeltető
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t ( 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg.

b) Úrkút Község Önkormányzata a Vksztv. 11. § rendelkezései alapján az ellátásért
felelős kötelezettségébe tartozó Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által elkészített 15
éves időtartamra – 2015-2029. időszakra – szóló módosított Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogadja.

c) Úrkút Község Önkormányzata a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által elkészített és az
ellátásért felelős által jóváhagyott 15 éves időtartamra – 2015-2029. időszakra –
szóló módosított Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére történő megküldésével a település víziközművét
üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t ( 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza
meg.

d) Egyidejűleg visszavonja a 84/2014. (XII.10.) számú önkormányzati határozatának b.
pontját.

e) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a DRV Zrt részére küldje meg és
gondoskodjon a tervezés megrendeléséről.
Felelős: polgármester
Határidő: testületi ülést követően azonnal
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7.NAPIREND: Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Úrkút Község
önkormányzata 2015. évi Összesített Közbeszerzési Tervét a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelő: polgármester
Határidő: folyamatos
melléklet

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Közbeszerzés tárgya

Irányadó eljárás rend

Tervezett eljárás típus

Eljárás tervezett
megindítása

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
2014. évi nem
engedélyköteles
útfelújítások
Árok és Rákóczi utcában
csapadékvíz elvezető
árok felújítása

-

-

-

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás

2015. II.
negyedév

saját forrás

2015.II. negyedév

saját forrás és
állami
támogatás

Béke utcában
csapadékvíz elvezető
árok felújítása
Temető utcai ívóvíz
vezeték építése

nemzeti eljárásrend

2015.III.
negyedév

saját forrás és
állami
támogatás
saját forrás

Általános iskola előtti
gyalogátkelőhely építése

nemzeti eljárásrend

KEOP-1.2.0/2F/09-20100039. Felhagyott
szennyvízcsatorna
tömedékelés
III. Szolgáltatás
megrendelése
Temető utcai
ivóvízvezeték tervezési
feladatai
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-

nemzeti eljárásrend
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nemzeti eljárásrend

nemzeti eljárásrend

nemzeti eljárásrend
nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás
Kbt. 94. § (3) bek. b)
hirdetmény közzététel
nélküli tárgyalásos
eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti

2015.III.
negyedév

Közbeszerzés
pénzügyi
forrása
-

2015.II. negyedév

saját forrás

2015.II.negyedév

KEOP
támogatás +
saját forrás

2015.II. negyedév

saját forrás

2015.II. negyedév

KEOP

0039. Felhagyott
szennyvízcsatorna
tömedékelésére
projektmenedzser
kiválasztása
KEOP-1.2.0/2F/09-20100039. Felhagyott
szennyvízcsatorna
tömedékelésére műszaki
ellenőr kiválasztása
KEOP-1.2.0/2F/09-20100039 Felhagyott
szennyvízcsatorna
tömedékelésére
közbeszerzési szakértő
kiválasztása

hirdetmény nélküli
eljárás

támogatás +
saját forrás

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás

2015.II. negyedév

KEOP
támogatás +
saját forrás

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli
eljárás

2015.II. negyedév

KEOP
támogatás +
saját forrás

8.NAPIREND: Közbeszerzéssel kapcsolatos Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rostási Mária jegyző: Az előterjesztésben foglaltaktól eltérően javasolja átmenetileg a jegyző
helyett más tagot választani a Bizottságba, mivel az új jegyző kinevezéséig minimum 2
hónap el fog telni úgy, hogy nincs jegyző, csak a megbízott jegyző, aki különben is tagja a
Bizottságnak. Javasolja ezt azért, hogy a közbeszerzési bizottság munkája is
zökkenőmentes legyen, hozzátéve nincs szabály arra, hogy a jegyzőnek is bizottsági tagnak
kell lennie.
Fülöp Zoltánné polgármester: Szeretné, ha továbbra is Rostási Mária jegyző maradna a
közbeszerzési bizottságba.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
közbeszerzési bírálóbizottsági tagok megválasztása
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVII. törvény 22. § (4) bekezdése alapján a
Bírálóbizottságba az alábbi 4 tagot megválasztotta:
elnök: Rostási Mária Jegyző, tagok: Pichler Zoltánné pénzügyi
főmunkatárs, Rieger Ottó Úrkút, Mester u. 14 sz. alatti lakós, és a
hivatásos közbeszerzési szakértő
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
9.NAPIREND: A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról,
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor képviselő: A nevelési év kezdetétől indítható óvodai csoportok számát a korábbi
években is mindig meg kellett határozni. Az óvodavezető kimutatása alapján, a
gyereklétszám az elmúlt nevelési évhez képest nem változott, ezért javasolja a 3 óvodai
csoport indítását az elkövetkezendő nevelési évben is. A beiratkozásról szóló Hirdetmény az
előterjesztés alapján a jogszabályoknak megfelelő.
Pichler Józsefné képviselő: Az óvodavezető létszámkimutatása alapján ő is egyetért a 3
csoport indításával.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
az Úrkúti Napközi otthonos Óvoda intézményben, a 2015/2016-os
nevelési évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
Úrkút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A
2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról,
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Német Nemzetiségi Óvodában a 2015/2016-os nevelési évben indítható
csoportok számát 3 csoportban határozza meg.
2.Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvodában a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontját 2015. május 13-án és 14.-én, 8 – 16 óra közötti időtartamban
határozza meg.
3. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2015. május 30-ig értesíti a
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos
hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon
gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés
és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg.
Felelős: polgármester, jegyző, vezető óvónő
Határidő: értelem szerint
1.melléklet
HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS
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Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a két
és fél, illetve harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/2016. nevelési év során
betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvodában:
1. A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2015. május 13.-án (szerdán) és 14.-én (csütörtökön) 8.00-16.00 óra
2. A beíratás helye: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda, 8409 Úrkút, Mester u. 1.
3. Az óvoda felvételi körzete: Úrkút község közigazgatási területe.
4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány.
6. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 30-ig írásban megküldi a
szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
7. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében – az óvodai
felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 37. § (2) bekezdése, és (3) bekezdés b) pontja értelmében jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a fenntartóhoz ( Úrkút Község Önkormányzata 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) A kérelmet
írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.
8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést
követ el.

10.NAPIREND: Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
nemzetiségi tánccsoport pénzügyi támogatása
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) (8409 Úrkút, Erdész u. 1. 2015. évben egyszeri, - vissza
nem térítendő - 100.000. Ft pénzbeli támogatást biztosít. A támogatást a Támogatási Szerződés aláírását követően azonnal, az
Egyesület számlájára kell utalni.
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b) e határozat mellékletét képező Megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és folyamatos
11.NAPIREND: Úrkúti Sportkör támogatási kérelme.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
Úrkút SK pénzügyi támogatása
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a)

az Úrkúti Sportkör (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) 2015. évben egyszeri
– vissza nem térítendő - 2.000.000. Ft pénzbeli támogatást biztosít. A
támogatásból a megállapodás megkötését követően 2015.április 10.
napjáig 1.000.000.-Ft-ot és 2015. szeptember 15. napjáig szintén
1.000.000.- Ft-ot a Sportkör számlájára kell utalni.

b) e határozat mellékletét képező Megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és folyamatos
12.NAPIREND: A Közösségi Ház és könyvtár nyitvatartási idejének módosítása.
Előterjesztő:Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Nagyon sajnálná, ha a közösségi ház és könyvtár egyik hét
végén sem lenne nyitva szombati napon a délutáni, esti órákban. A cél a közösségi ház
megnyitásától kezdve mindig az volt, hogy a fiatalok hét végén is igénybe tudják venni, főleg
az iskolai szünetekben.
Stáll Zsolt képviselő: Ő sem tartja jónak, hogy hétvégén nincs nyitva este a közösségi ház és
könyvtár. Javasolja, hogy legalább az egyik szombaton 16.00 órától 20.00 óráig tartson
nyitva.
Fülöp Zoltánné polgármester: Akkor ő is azt javasolja, hogy páros szombaton legyen nyitva
16.00 órától 20.00 óráig a közösségi ház és könyvtár.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
Közösségi ház és könyvtár nyitvatartási idejének módosítása
Úrkút
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
fenntartásában működő Közösségi Ház és Könyvtár
nyitvatartási idejéről szóló 4/2015. (I.27.) önkormányzati
határozatát visszavonja és 2015. április 1-től a Közösségi Ház
és Könyvtár nyitvatartási idejét az alábbiak szerint állapítja meg:
Hétfő: Szünnap
Kedd: 13.00 – 19.00 óráig
Szerda: 9.30 – 15.30 óráig
Csütörtök: 13.00 – 19.00 óráig
Péntek: 13.00 – 21.00 óráig
Páros szombat: 16.00 – 20.00 óráig
Páratlan szombat: 9.00 – 13.00 óráig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: az ülést követően azonnal
13.NAPIREND: Döntés az Úrkúti Sportkör esetleges pályázatához szükséges önkormányzati
nyilatkozat szükség szerinti kiadásáról.
Előterjesztő:Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor képviselő: Ismerve a pályázati kiírást, véleménye szerint az Úrkút SK nem
pályázhat, csak önkormányzat.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az SK már utána nézett, és pályázhat a mikrobuszra, de
ahhoz kell az Önkormányzati támogató nyilatkozat.
Rieger Tibor képviselő: Javasolja a határozat elfogadását, nehogy az legyen, hogy az
önkormányzati nyilatkozat hiánya miatt nem tud az SK pályázni.
Stáll Zsolt képviselő: Az SK-nak ez már a 3. mikrobusza lesz.
Pichler Józsefné képviselő: Ő is támogatja a határozat elfogadását, és úgy tudja, hogy az
egyik mikrobusz nagyon régi, és különben is kicsi, mert többször előfordul, hogy
párhuzamosan kell a kézilabda csapatot és a labdarúgó csapatot vidéki meccsekre szállítani.
Stáll Zsolt képviselő: Az Önkormányzatnak nem érné meg pályázni a mikrobuszra?
Fülöp Zoltánné polgármester: Egy település 2 buszt biztos nem kapna. Véleménye szerint az
Önkormányzatnak jelenleg nincs szüksége mikrobuszra. Elég sokba kerülne a fenntartása.
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Rieger Tibor képviselő: A faluban jelenleg szerinte sem kell, és ha kell egy mikrobusz, akkor
az előterjesztés szerint a helyi közösségek, civil szervezetek igénybe vehetik.
Fülöp Zoltánné polgármester: Javasolja a határozat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (III.30.) önkormányzati határozata
felhatalmazás önkormányzati nyilatkozat kiadására
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a)
egyetért az Úrkút Sportkör mikrobusz beszerzésére irányuló pályázati szándékával.

b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Darányi Ignác terv
keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program tengelyén belül a vidéki gazdaság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat
beadásához szükséges nyilatkozatot szükség szerint
haladéktalanul kiadja az Úrkúti Sportkör részére.
Felelős: polgármester,
Határidő: pályázat benyújtása esetén azonnal
14.NAPIREND: Tájékoztató a szennyvízelezetés- és tisztítás KEOP projekt pótmunkáiról és
a maradványösszeg igénybevételének feltételeiről.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Nagyon aggasztónak tartja az 58 millió eu-s támogatási összeg
igénybevételét a tömedékelésre. Fél, hogy az önkormányzat kifut az időből, különösen a
tájékoztató utolsó előtti mondatát alapul véve „…kifutunk a program zárási időből.”, amely
2015.március 31.
Rieger Tibor képviselő: Az előző testületi ülésen, amikor a maradvány összegek
felhasználhatóságáról döntött a Képviselő-testület, megkérdezte a polgármestert, hogy
meddig lehet felhasználni az 58 millió forintot, akkor a polgármester azt válaszolta, hogy
2015. december 31.-ig. Nem érti, hogy a tömedékelésre a hiánypótlási eljárás miért nem
indult meg tavaly július 23.-a után azonnal, miért csak most. Megkérdezi azt is, ki írta elő,
hogy a felhagyott szennyvíz vezeték tömedékelését el kell végezni.
Fülöp Zoltánné polgármester: A tömedékelés a vízjogi létesítési engedélybe van előírva. Az
eljárás a mérnök és a kivitelező „ellenálló” magatartása miatt nem indult meg.
Rieger Tibor képviselő: Ő is félelmét fejezi ki, hogy az önkormányzat kifut az időből, és
félelmetesnek tartja azt is, ha nem lehet igénybe venni és elveszik az 58 millió forint.
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Beláthatatlan következményei lennének ennek, és már így is erősen elgondolkodtató, hogy
miért nem lépett az üggyel kapcsolatban a polgármester, mivel rengeteg pénzről van szó, és
olyan feladat elvégzéséről, amely a környezet védelmét szolgálja. Az önkormányzat saját
költségvetése terhére ezt nem tudja bevállalni. A KSZ azt monda, amikor személyesen ott
voltatok hogy meg lehet csinálni a tömedékelést. Mikor volt ez?
Fülöp Zoltánné polgármester: Nyáron.
Rieger Tibor képviselő: Az baj, mert azóta rengeteg idő elment.
Pichler Józsefné képviselő: Ő is nagy bajnak látja azt, hogy tavaly nyár óta nem történt ezzel
az üggyel kapcsolatban semmi munkavégzés. Katasztrofális lenne, és beláthatatlan
következményei lennének ha az 58 millió forint elveszne. Saját pénzből ezt nem lehet
megvalósítani. Ha Anikó nem tud, nem tudott dűlőre jutni a mérnökkel, kivitelezővel, akkor
miért nem kért segítséget a képviselő-testülettől, jegyzőtől?
Fülöp Zoltánné polgármester: Ígéretet tesz, hogy mindent megpróbál, minden erőforrását
igénybe veszi, hogy az 58 millió forintot az önkormányzat a szakhatóság által előírt
felhagyott szennyvízcsatorna szakaszok tömedékelésére jogszerűen igénybe tudja venni, a
munkát el lehessen végezni.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.45 órakor berekesztette.
kmft.

Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

