Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-1/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. január 27.-én
(kedden) du. 17.00 órai kezdettel megtartott 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
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
3. napirendi ponthoz: Vágfalvi Norbert Úrkút SK Elnöke
4. napirendi ponthoz: Fehér Szabolcs Tekeklub Egyesület Elnöke
5. napirendi ponthoz: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros-művelődésszervező
Tanácskozási joggal meghívott és nem jelent meg:
Pichler József Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert mind a 7
tagja 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) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállí-

tására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Rostási Mária jegyző

2) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás

felülvizsgálata.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

3) Tájékoztató az Úrkúti Sportkör Egyesület működéséről, különös tekintettel a

2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előterjesztő: Vágfalvi Norbert SK Elnöke

4) Tájékoztató a Teke-klub Egyesület működéséről, különös tekintettel a 2014.

évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előterjesztő: Fehér Szabolcs Teke-klub Elnöke

5) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2014. évi tevékenységéről, 2015. évi

terveiről.
Előterjesztő: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros-művelődésszervező

6) A Közösségi Ház és könyvtár nyitvatartási idejének módosítása.

Előterjesztő: Rostási Mária jegyző
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a) Köztartozásmentes adózói adatbázisról.

Előterjesztő: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Úrkúti
Községi Önkormányzat 6 képviselője, a polgármester valamint a Szociális Bizottság
nem képviselő tagja is bejelentkezett a köztartozásmentes adózói adatbázisba, és az
erről szóló igazolást határidőben, benyújtották.
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül
határozathozatal nélkül a bejelentést tudomásul vette.
b) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés,hozzászólás:

Farkas István alpolgármester: A 4. ponttal kapcsolatban kérdésként teszi fel, hogy a
Temető utcai ivóvízvezeték felújítása érdekében tett intézkedések konkrétan hogy
állnak.
Fülöp Zoltánné polgármester: A DRV-nek a képviselő-testületi döntés megküldésre
került, a tervekre vonatkozó megrendeléssel kapcsolatos megbeszélések folyamatosak.
Farkas István alpolgármester: A só szórokra az árajánlat megérkezett. A műtrágya
szóró 350 e/Ft, a sószóró 600 e/Ft.
Stáll Zsolt képviselő: Tudomása szerint az önkormányzat rendelkezik egy műtrágya
szóróval. Azzal mi van?
Fülöp Zoltánné polgármester: Az igaz, hogy van egy műtrágya szóró, de hiányzik belőle a gardály tengely. Ő már ez nélkül vette át.
Stáll Zsolt képviselő: Meg kell nézetni, hátha működő képes állapotba lehet-e hozni,
érdemes-e felújítani.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkéri a bánya szakembereit, nézzék meg a régi
műtrágyaszórót.
Farkas István alpolgármester: Megnézeti a műtrágyaszórót, és mivel az újat a megrendelést követő 3 hét után szállítják, véleménye szerint a mostani télen már nem érdemes vele foglalkozni.
Lisztes Győző képviselő: Az 5. ponttal kapcsolatban kérdezi, hogy milyen hibák merültek fel a szennyvíz-csatornázási munkálatok átadását követően.
Fülöp Zoltánné polgármester: A jegyzőkönyvben szereplő hibák nagy része tervezési
hiba. Ilyen pl. a Takarékszövetkezet, mely nem kapott külön rákötési pontot, vagy
Vértesi Károly zöldségboltja, amely szintén nem kapott rákötési pontot. Ezeket kell
korrigálni. (Szó szerint felolvassa a felvett jegyzőkönyvet, mely jelen jegyzőkönyv
mellékletét is képezi.) Talán a Horváth László - Pej Judit tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos probléma nem tervezési hiba.
Rieger Tibor képviselő: A Horváth László - Pej Judit ingatlana is tervezési hiba véleménye szerint, mivel már a tervezés időszakában is állt a ház, és tudott dolog volt,
hogy a ház alacsonyabban van, mint a fővezeték, és átemelő szivattyú kell hozzá.
Lisztes Győző képviselő: A felsoroltak elvégzése nem lesz plussz költség.
Fülöp Zoltánné polgármester: De biztosan plussz költség lesz.
Lisztes Győző képviselő: A plussz költség fedezete honnan lesz?
Fülöp Zoltánné polgármester: Úgy gondolta, hogy a viziközmű társulástól.
Rieger Tibor képviselő: A megállapodásban a beruházási költség önerejére nyújt fedezetet. Meg kell nézni pontosan mi fizethető az érdekeltségi hozzájárulásokból.
Farkas István alpolgármester: A kivitelező Boroszlán Zrt-t rá kell bírni arra, hogy az
elmaradt, illetve a jegyzőkönyvben szereplő megoldandó feladatokat pótlólag saját
költségére végezze el, mivel térítésmentesen használták, és még most is használják
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat a föld, és a törmelék lerakása céljából. Ez a kitermelt mennyiség rengeteg. Nem beszélve arról, ha ezt folyamatosan el
kellett volna szállítaniuk több millió forintba került volna.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri tájékoztatót az elhangzottak figyelembevételével elfogadta.
c) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy Perei István az ingatlan
adás-vételi szerződés megkötése érdekében személyesen a Hivatalban nem is jelent meg?
Fülöp Zoltánné polgármester: Egyszer bejött hozzá, és már akkor is úgy nyilatkozott
szóban, hogy soknak tartja a vételárat. Javasolja a határozat visszavonását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I.27.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a 71/2014. (XI.19.) önkormányzati határozatát azonnali hatállyal
visszavonja, mivel Perei István úrkúti lakós a 369/2 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonban lévő építési telek elidegenítésével kapcsolatos adás-vételi szerződés
aláírására 2014. december 4-ig nem jelent meg.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a Jelentést elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet.
.
Előterjesztő: Rostási Mária jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kérdés, hozzászólás:

Rostási Mária jegyző: Az előterjesztést a Gazdasági és Igazgatási Bizottság
megtárgyalta és elfogadta. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítására vonatkozó ajánlat csak az ajkai érkezett vissza második körben. Ők
vannak a legközelebb. Engedéllyel rendelkeznek.
Farkas István alpolgármester: Javasolja az ajkai szennyvíztisztító telepre való
szállítást, mivel az olcsóbb.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ő is egyetért az alpolgármester javaslatával. A
rendelet elfogadása előtt a közszolgáltatási szerződést kell elfogadni. Véleménye
szerint azt is változtatás nélkül és 5 éves időtartamra javasolja elfogadni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2/2015. (I.27.) önkormányzati határozata
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Úrkút község közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával 2020. december 31-ig szóló időtartamra
a SO-PE Bt-t (8400 Ajka, Dobó Katica u. 45.) bízza meg
alapdíj: 18.570 +ÁFA, ürítési díj: 1430,- Ft/5 m3 + Áfa
áron.
b) megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírásával.
a)

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.NAPIREND: A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: A lényegi dolgokban nem változott a Megállapodás.
Gondol itt főleg a helyiségbiztosításra, amit eddig is biztosított a települési
önkormányzat.
Rostási Mária jegyző: Amiért változtatni kellett kis mértékben a megállapodást, az
főleg a pénzügyi jogszabályok változásához kötődik.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az Együttműködési Megállapodást a nemzetiségi
önkormányzat már elfogadta változtatás nélkül, javasolja a települési képviselőtestületnek is ugyanígy az elfogadást.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
3/2015. (I.27.) önkormányzati határozata
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
Együttműködési Megállapodás
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Úrkút
Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával 2014.
február 6.-án kötött együttműködési megállapodását a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§-a alapján felülvizsgálta, amelynek eredményeképpen az
előterjesztést mellékletében szereplő együttműködési
megállapodás megkötése mellett döntött.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: polgármester
3.NAPIREND: Tájékoztató az Úrkúti Sportkör Egyesület működéséről, különös
tekintettel a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előterjesztő: Vágfalvi Norbert SK Elnöke
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Megkérdezi az SK Elnökét, kíván-e kiegészítés fűzni a
beszámolóhoz.
Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Nem kíván kiegészítést tenni, de ha van kérdés, arra
szívesen válaszol.
Rieger Tibor képviselő: Az Úrkút SK beszámolóját jónak tartja, mert mindenre

kiterjedő, világos, érthető. Az önkormányzati támogatás felhasználásáról is
közérthető módon számol be. A maga részéről teljes egészében el tudja fogadni.
Pichler Józsefné képviselő: Véleménye szerint a TAO nagyot dobott az SK
költségvetésén, a 16 milliós bevétel nagyon szép.
Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Nagyobb részt TAO bevételből került a sportöltöző
felújításra.
Fülöp Zoltánné polgármester: Tudja, hogy 2015-ben az úrkúti női kézilabda a csapat
nem Veszprém megyei bajnokságon vesz részt. Ez hogy érinti az SK pénzügyeit?
Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Az SK keretein belül működő női kézilabda csapat
ebben a szezonban nem Veszprém megyében, hanem Zala megyében játszik, ez
eléggé messze van Úrkúttól, és így a távolság miatt az SK-nak plussz költsége van.
A Bozsik program is változott az elmúlt évben, most az úrkútiaknak Ajkára kell utazni,
ami szintén az SK-nak anyagilag megterhelő. A továbbiakban tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy pályázat alapján egy 9 személyes kisbuszt nyertek, ma
meg is vette.
Fülöp Zoltánné polgármester: A beszámolóban részletesen beszámol az SK az
önkormányzati támogatásról.
Pichler Józsefné képviselő: Az utófinanszírozott pályázat hogy áll?
Vágfalvi Nortbert SK Elnöke: Az utófinanszírozott pályázat Leaderes pályázat volt.
Ennél utolsóként a kerítést kezdték el, de az időjárás közbe szólt. Terveik szerint a
foci pálya felső részén a Farkas Istvánék felé lesz egy gazdasági bejárat. A
főbejáratnál pedig egy SK-s címerrel ellátott új bejárat készül. Padokat is terveznek a
pályázati pénzből. Ha ezek meglesznek, határidőben tudják teljesíteni a
kölcsönszerződésben foglaltakat.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül –
határozathozatal mellőzésével az Úrkút SK beszámolóját elfogadta.
4.NAPIREND: Tájékoztató a Teke-klub Egyesület működéséről, különös tekintettel a
2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előterjesztő: Fehér Szabolcs Teke-klub Elnöke
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor képviselő: A Teke-klub Egyesület évek óta szép eredményt ér, de most
szeretné kiemelni a fiatal Német Martint, aki országos bajnokságon 3. helyezést ért
el.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az Önkormányzat nevében is gratulál Német
Martinnak. Elmondja, hogy a Teke-klub Egyesület beszámolóját is javasolja
elfogadásra, mert az önkormányzati támogatással ez a beszámoló is áttekinthetően,
elfogadhatóan tájékoztatott.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül –
határozathozatal mellőzésével a Teke-klub Egyesül beszámolóját elfogadta.

5.NAPIREND: Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2014. évi tevékenységéről,
2015. évi terveiről.
Előterjesztő: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros-művelődésszervező
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkérdezi van-e kiegészíteni valója a
beszámolóhoz.
Tihanyiné O. Zsuzsanna könyvtáros-művelődésszervező: Nincs kiegészíteni valója,
mert úgy érzi a beszámolóban mindent leírt, ami lényeges.
Pichler Józsefné képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a 14 év alattiak milyen témájú
könyveket visznek el.
Tihanyiné O. Zsuzsanna könyvtáros-művelődésszervező: Ők igazából mindent
visznek. Nagyon szereti az alsósokat, ők inkább a kötelező olvasmányokat viszik.
Elmondja, hogy nagyon büszke arra, hogy ilyen sokan látogatják a könyvtárat. A
könyvtár-statisztikát most készítette el, és összevetve a környező könyvtárakkal a
könyvtár-látogatottság az Úrkútinál a legmagasabb.
Fülöp Zoltánné polgármester: A közösségi ház látogatottsága magas. Több
rendszeres foglalkozás van. A beszámolót jónak tartja, javasolja annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül –
határozathozatal mellőzésével „Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2014. évi
tevékenységéről, 2015. évi terveiről.” című előterjesztést elfogadja.
6.NAPIREND: A Közösségi Ház és könyvtár nyitvatartási idejének módosítása.
Előterjesztő: Rostási Mária jegyző
(Előterjesztést a képviselők előre, írásban megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Tihanyiné O. Zsuzsanna könyvtáros-művelődésszervező: Véleménye, hogy a
szombati nyitva tartás nem fog menni, mivel ezt már egyszer próbálták.
Pichler Józsefné képviselő: Mindenképp meg kell lépni a szombati nyitvatartást is,
hiszen a költségvetési törvényben meg van határozva, hogy milyen nyitvatartási idő
mellett lehet az állami támogatást igénybe venni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Mindenképp javasolt a költségvetési törvény szerinti

nyitva tartás. Javasolja az előterjesztésben meghatározott nyitvatartási idő
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
4/2015. (I.27.) önkormányzati határozata
Közösségi Ház és Könyvtár nyitvatartása
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Közösségi Ház és Könyvtár
nyitvatartási idejét 2015. január 29. napjától az alábbiak
szerint állapítja meg:
hétfő: 13.00 – 19.00 óráig
kedd: szabadnap
szerda: 9.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 19.00 óráig
péntek: 14.00 – 21.00 óráig
szombat: páros hét szombatján: 15.00 – 20.00 óráig,
páratlan hét szombatján: 13.00 -18.00 óráig
vasárnap: Zárva
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
NAPIREND UTÁN:
Képviselői interpellációk, kérdések:
Farkas István alpolgármester: A Mester utca járhatatlan, nem lett az olvadáskor
letólva hó, így most még a buszok is nehezen tudnak közlekedni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Felhívja a traktorost, hogy menjen most azonnal és a
Mester utcát tólja ki. (Telefonon megbeszéli a traktorossal a feladatot.)
Dr. Dóczy Mariann képviselő: A Hősök utcábó sem lett letólva a hó sem tegnap, sem
a mai nap. Közlekedni azon nem lehet.
Fülöp Zoltánné polgármester: A Venci pedig ment mindegyik utcába. Megnézi a
Hősök utcát is, és intézkedni fog.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.50 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

