Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:91-10 /2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. május 31.-én
(csütörtökön) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
dr. Dóczy Mariann,
Farkas István,
Nagy Szabina
Lisztes Győző,
képviselők
Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
2.) napirendi pontnál: Tróbertné Klein Beáta iskola igazgatója
Távolmaradását bejelentette: Pichler Józsefné 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) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
2) Hauser Lajos Általános Iskola működéséről szóló beszámoló.
a.) Tájékoztató az iskolaotthonos oktatási formáról.
Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató
3) Vegyes ügyek.
a) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Rostási Mária jegyző
b) Beépítetlen telkek bérlése iránti kérelmek.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
c) Gyermeknapi költségekhez hozzájárulás.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
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d) Utak kátyúzása.
Fülöp Zoltánné polgármester
e) Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat
nélkül – elfogadta.
b.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját, a két ülés között végzett
munkájáról egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István: Nagyon jónak, mindenre kiterjedőnek tartja a beszámolót, és a
kormányhivatal részéről tartott ellenőrzési tapasztalatokat.
Somogyi Imréné: Csatlakozik képviselőtársai véleményéhez.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
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gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján
a) megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról készített
beszámolót (átfogó értékelést),
b) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelésről
tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát.
Felelős : polgármester, jegyző
Határidő : azonnal
2.NAPIREND: Hauser Lajos Általános Iskola működéséről szóló beszámoló.
a.) Tájékoztató az iskolaotthonos oktatási formáról.
Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy az iskola beszámolója színvonalas, jól
felépített. Megkérdezi az Igazgató asszonyt, kiegészíti-e előterjesztését.
Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Ismerteti a Testülettel a beszámoló
elkészítése óta, vagyis május 23.-án Győrben III. korcsoportot Országos Kézilabda
Bajnokságon vettek részt a tanulók, ahol nagyon jó eredménnyel tértek haza.
Nagyon jól szerepeltek a svédváltósok, a háromtusázók is. A környezetvédelmi
országos versenyben is szép eredményeket produkáltak az úrkúti tanulók.
Június 7.-én az iskolai énekkar hangversenyt ad, melyre a Testületet meghívta.
Június 15.-én lesz a ballagás, melyre szintén várja a képviselőket.
Ezt követően elmondja, hogy „szívfájdalma” a logopédiai ellátás hiánya. Sajnálatos
módon a Társulás által ellátott e feladatba az úrkúti általános iskola nem fért bele,
holott nagy szükség lenne. Reményét fejezi ki, hogy a következő tanévtől ez a gond
megoldódik.
Az iskolaotthonos oktatási formáról elmondja, hogy azt mind a 23 jövendőbeli elsős
igénybe veszi. Herenden már évek óta működik ez a forma, nagyon jól bevált.
Gondot jelent az iskola számára, hogy a legnagyobb tantermet a „német iskolában” a
nemzetiségi önkormányzat használja. Tárgyalt velük, hogy egy kisebb tanterembe
költözzenek, azonban még választ nem kapott. Kéri a Képviselő-testület segítségét
ezzel kapcsolatban.
Farkas István: Véleménye szerint az iskola élvez elsőbbséget, és ha kell a tanterem,
úgy ezt a nemzetiségi önkormányzatnak is tudomásul kell vennie.
Szerinte a napközi otthonos ellátás jól betöltötte a szerepét. Az iskolaotthonos
oktatási formának van árnyoldala is. Van olyan, hogy a testvérek közül az egyik
hazamehet tanítás után, a másik csak délután 4 óra után. A napközi önkéntes volt,
az iskolaotthon pedig kötelező.
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Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Az iskolaotthonos oktatási forma az 1-2
osztályban valósul meg, nem tovább. De erre azt a példát mondja, hogy Herenden a
3. osztályos tanulók szülei fel voltak háborodva, hogy ott már nincs ez a forma.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy az egész napos iskola nem egyenlő az
iskolaotthonos formával.
Dr. Dóczy Mariann: Ezek szerint Herenden a szülők pozitívan viszonyultak ehhez a
formához.
Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Így van. Mind a szülők, mind a nevelők
pozitívan állnak a dolgokhoz.
Az új Köznevelési törvénnyel kapcsolatban több helyen gondot lát. Pl. nem
tudja,hogy a heti 5 testnevelési órát hogy fogják megoldani, hogy lesz megoldva az
egész napos iskola.
Farkas István: Amikor csökken a gyereklétszám, akkor jól jön a kötelező egész
napos iskola bevezetése a pedagógus személyi állománynál.
Fülöp Zoltánné polgármester: A nemzetiségi önkormányzat elnökével beszélni fog,
hogy a tantermet adják át az iskolának.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
Hauser Lajos Általános Iskola működéséről.
A Képviselő-testület Hauser Lajos Általános Iskola működéséről
szóló beszámolót, valamint a tájékoztatót az iskolaotthonos
oktatási formáról elfogadja.
Felelős: polgármester,
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND: Vegyes ügyek.
a) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Rostási Mária jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
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A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását e határozat 1. sz melléklete, az egységes szerkezetű
Alapító Okiratot a 2 sz. melléklet alapján elfogadja .
Határidő: 2012. június 10.
Felelős: polgármester, jegyző
b) Beépítetlen telkek bérlése iránti kérelmek.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Gyuláné polgármester: Elég sok kérelem érkezik a beépítetlen területek
használatára. Most a térítésmentes használatba adást javasolja, de el kell
gondolkodni a térítéses használatba adásról.
Farkas István: A térítéses használatba adást ő is javasolja, annál is inkább, mert a
kérelmezők között több képviselő, rokon is található. Habár hozzáteszi, ezek a
területek nem tartoznak a művelési kötelezettség alá, így ilyen fajta értékük nem
magas. Bejelenti, mivel ő is érdekelt, így az eljárásban, szavazásban nem vesz
részt.
Fülöp Zoltánné polgármester: Javasolja a térítési díjakra majd a következő év
koncepciókészítésénél visszatérni, most pedig a térítésmentességet javasolja.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen területek
bérbeadása.
A Képviselő-testület
1) az önkormányzat tulajdonában lévő 517/45 hrsz-u
beépítetlen területből
a) az 517/48 hrsz-ú ingatlan mögötti területet – a földútig
bezárólag – Fuit Norbert Úrkút, Hősök u. 32.
b) az 517/51 hrsz-ú ingatlan mögött területet – a földútig
bezárólag – Leithold Tenk Zsuzsanna és Leitold Zoltán Úrkút
Hősök u. 38.
2) az önkormányzat tulajdonában lévő 10/11 és 10/15 hrsz-ú
beépítetlen területet Rostási Zsolt Úrkút, Honvéd u. 16. sz.

5

alatti lakósok részére térítésmentesen használatba adja
mindaddig, míg a területet az önkormányzat nem értékesíti.
3) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. június 15.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen terület
bérbeadása.
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 517/45
hrsz-u beépítetlen területből az 517/52 és az 517/53 hrsz-ú
ingatlan mögötti területet – a földútig bezárólag – hasznosításra
térítésmentesen használatba adja Farkas István Úrkút, Hősök u.
65. sz. alatti lakós részére mindaddig, míg a területet az
önkormányzat más célra nem kívánja használni, igénybe venni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a
szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. június 15.
c) Gyermeknapi költségekhez hozzájárulás.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
a gyermeknap megrendezéséről
A Képviselő-testület:
1) támogatja 2012. június hónapban a gyermeknap megrendezését.
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2) a gyermeknap megrendezésének költségeihez 60.000 Ft-ot - Úrkút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének általános
tartalék előirányzatának terhére – biztosít.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. június 9.
c)Utak kátyúzása.
Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző: Amikor a Polgármester szólt, hogy hallgassa meg ő is az aszfaltozó
vállalkozó ajánlatát, azt jónak tartotta, Miért nem lett akkor az út megcsináltatva?
Fülöp Zoltánné polgármester: A költségvetésben e célra csak 400 e/Ft volt biztosítva,
az ajánlat pedig nettó 1.200 e/Ft lett volna. Ezt testületi felhatalmazás nélkül nem
lehetett vállalni. És ez csak akkor és egyszeri ajánlat volt.
Azóta több ajánlatot is kapott, valamint Pilter Istvánnal megnézte a zsófiapusztai utat
is, és ahogy az előterjesztésben is szerepel a kastélytól a nagyvázsonyi útig elég
rossz állapotú. Javasolja a költségvetésben tervezett 400 e/Ft-ot a zsófiapusztai
útfelújításra fordítani. A sportpálya melletti, Hősök utcai útfelújításra ajánlatokat kér.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
önkormányzati utak javítása.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Zsófiai pusztai útszakasz mart aszfalttal történő javításával,
illetve kedvező ajánlat esetén a Hősök utca aszfaltozásával.
Vállalja – Zsófia puszta esetében 1.200 Ft / m2 + ÁFA ár
alapján maximum bruttó 400.000 Ft-ig az útfelújítás
költségeit.
A Hősök utca – sportpálya melletti részénél – gondoskodni
kell az eddigi árajánlatok alapján a munkák konkrét
felméréséről és az árajánlatok pontosításáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.
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e) Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek.
Előadó: Somogyi Imréné alpolgármester
Somogyi Imréné alpolgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a július
14.-ére tervezett falunap programjának szervezése megkezdődött. A menete a
korábbi évekhez hasonlóan fog történni, vagyis a délelőtti órákban kezdődnek a
sportrendezvények, meccsek és a főzőverseny. A falunak ismét Tölt Pista fog főzni.
Nagyjából körvonalazódott a délután kezdődő kultúrműsor is. Ekkor a bándi Dr. Grog
együttes fog fellépni, melyben a gitáros úrkúti fiatalember, Pölöskei Gábor, a tapolcai
Musicel Színház, a kolontári hastáncosok, az úrkúti rockisok, és este a Betli duó. A
vendéglátást két úrkúti vállalkozó fogja biztosítani. Reményét fejezte ki, hogy a 2012
évi költségvetésben tervezett 600 e/Ft-ból a szervezők jól fognak gazdálkodni.
Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző: Igényes és jó programok lesznek.
A Képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat
nélkül elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN:
A) Képviselői interpellációk, kérdések.
Somogyi Imréné: Kérdésként teszi fel ismételten, hogy mi van a Sikosék előtti árok
felújításával, amelyre tavaly megvette az önkormányzat az anyagot.
Fülöp Zoltánné polgármester: A Sikosék előtti csapadékvíz elvezető árok felújításáról
beszélni fog Várbíró Tamással, mivel a munkagépek függvénye a felújítás.
Farkas István: A Mangán Kft a munkagépeket biztosítja akkor, amikor a polgármester ezt
kéri.
Fülöp Zoltánné polgármester: Jelentkezni fog a bányánál, hogy az árok felújításával
kapcsolatos munkálatok elvégzésre kerüljenek.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

