
L1* JJ

Úrkút Község ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel. : 88/230-003, 88/50 7 -031.
E-mail :i e gy zourkut@v n et. h u

Szám:79-I4l20I6.

JEGYZoKÖNYV

Késztilt: Úrkút Kiizség ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete 2016. december 19-én (hétfőn)

du. 1 6.3 0 órai kezdettel megtartott kozmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal _ tanácskoző tercm.

Jelen vannak:Fülöp Zoltánné pol gármester
Farkas István alpolgármester
Pichler Józsefné képviselő
Dt. Dőczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Rieger Tibor képviselo

Tanácskozási joggal meghívott és megielent: dr. Puskády Norbert jegyző

Úrkút állampolgárai közül meqjelent:
- Zsebeházy KároIy,
- Rostási József.

Fülop Zoltárrrré polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviseloket' a
község jegyzójét, a falutévé nézőit, valamint a megjelent állampolgárokat.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagáből7 fó jelen van. A
Te stület határ o zatképe s, í gy a közme ghall gatást me gnyitotta.

Ezt kovetően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag _ 7
igen szavazattal, - eIlenszavazat nélktil elfogadott.

NAPIREND:

1) Tájékoztató az Önkormányzat20l6. évi gazdáIkodásáról és a20I7. évi terveiről.

Előterj esztő : polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

I.I\APIREND: Tájékoztatő az Önkormányzat 2016. évi gazdáIkodásáról és a 20I]. évi
terveiről

Előterj esztő : polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a falutévé nézői



számára sző szerint felolvasta.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő_testület egyhangúlag - 7 igen szavazatÍal, - ellenszavazat nélkül - az

Önkormányzat2Olí. évi gazdáIkodásáról és a20I7. évi terveiről szóló té$ékoztatőt elfogadta.

Fülöp Zoltanné polgármester: A jelen lévő állampolgárok részérőI van kérdés,hozzászőlás?

Zsebeházy Károl}z állampolgár: Köszönöm a szőt. Két kérdésem van. Többedmagammal

kérelmet nyújtottam be az orgona u. egy körülbelül 50 méteres szakaszának bővítésére

vonatkozóan. Érdeklődni szeretnék, hogy ezzelkapcsolatban mire jutott a Képviselő-testület?
A másik kérdésem az Etdész utcétra vonatkozik. A héuszámozás nincs jól kialakítva'
többeknek Ügyanaz aházszáma. ami több félreértésre adott már okot. Szeretném tudni, hogy
ez mikor lesz megoldva?

Fülöp Zoltanné polgármester: A kérelemben szereplő útbővítést megvizsgáltuk. A helyi
építési szabáIyzat rendelkezik a szakasz bővítéséről, azonban a terület jelenleg

magántulajdonban -vaÍ\ azon kerítés és fak állnak. Ez azt jelenti' hogy amerrrryiben a

tulajdonos nem egyezik bele a megosztásba, kisajátítási eljárást kell lefolyatnunk. Emellett
költségként merül fel a tereprendezés és magának az utnak a kialakítása ts. Ez körrilbelül 4-5

millió forint lerrne. A rendelkezésre á1ló költségvetési források a\apjénmérlegelni fogjuk az út

kibővítését, ha más nem több ütemben fog megvalósulni. A második kérdésre dr. Puskády
Norbert j e g y ző v á}aszo|.

Dr. Puskády Norbert jegvző: Ismert előttünk a probléma, ugyanis nemcsak azEtdész utcában

vannak elszámozva a hazak. A központi címregiszterben javítani fogjuk a címeket. Erre a

jövő év során mindenképp szeretnék sort keríteni. Egyuttal szeretném megoldani az utcanevek

problémáját is, hiszen azErdész utcából gyakorlatilag több is van.

Többhozzászőlás, kérdés nem volt, így apolgé:tmester a közmeghallgatást I] őra 00 perckor

berekesztene.
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