Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
mobil:06-70-3146173.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:91-12 /2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-.én
(csütörtökön) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné
képviselők
Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Távolmaradását bejelentette: dr. Dóczy Mariann, Farkas István, Nagy Szabina
képviselők
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 Testület egyhangúlag – 4 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND: 1) Az Állattartás szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése –
rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester
2) Szándéknyilatkozat az Úrkúti Hauser Lajos Általános Iskola
működtetéséről.
Előadó: polgármester
3) Vegyes ügyek.
a)Tájékoztató a szennyvízberuházás és az ivóvíz-távvezeték építés
folyamatáról.
Előadó: polgármester
b)Rákóczi utca – volt „benzinkút” előtt – közvilágítás bővítés.
Előadó:polgármester
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c ) Úrkút SK támogatás iránti rendkívüli kérelme.
Előadó: polgármester
d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2013. évi
fordulójához csatlakozás.
Előadó: Polgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között hozott döntéseiről, végzett
munkájáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület a Polgármesteri beszámolót egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – elfogadta
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat
nélkül – elfogadta.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1)Napirend: Az Állattartás szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
- rendelet-tervezet -.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző: Ez a rendelet az ebekre nem vonatkozik?
Rostási Mária jegyző: Az ebek tartásával kapcsolatosan külön rendelete van az
önkormányzatnak, jelen rendelet a mezőgazdasági haszonállattartásról szólt, szól.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Abban reménykedik, hogy a sűrűn lakott részeken,
mint pl. a Május 1 tér, nem lesz ezután sem számottevő az álltartás.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az állattartás szabályairól szóló 13/2009.(VIII.12.)
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében kapott hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott feladatkörében eljárva, figyelemmel az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdésében, és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében
foglaltakra, a következő rendeletet alkotja:
1.§. A Képviselő-testület az állattartás szabályairól szóló 13/2009.(VIII.12.)
rendeletet hatályon kívül helyezi
2.§.Ez a rendelet 2012. október 1.-jén lép hatályba.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

2)Napirend: Szándéknyilatkozat az Úrkúti Hauser Lajos Általános Iskola
működtetéséről.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző: A számítás, ami az előterjesztéshez van csatolva, az a következő
évet fogja terhelni?
Rostási Mária jegyző:A kimutatás az idei évi költségvetésben a dologi kiadásokra
tervezett összeg. A személyi kiadások azért nem szerepelnek, mert azt az állam
fogja finanszírozni – a létrejövő intézményfenntartó társuláson keresztül - akkor is,
ha esetleg az önkormányzat szándékát fejezi ki az intézmény feladatellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésére.
A továbbiakban elmondja, hogy a Parlament honlapján megjelent a 2013. évi állami
költségvetés tervezete, ahol az általános iskolára vonatkoztatva közoktatási
normatíva nem szerepel, valamint a gépjárműadó 40 %-a marad meg az
önkormányzatoknál, és a szja helyben maradó része is csökkeni fog. Elmondja még,
hogy készített egy rövid tájékoztatót A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvényről is, mely a testületi anyaghoz került csatolásra.
Pichler Józsefné: Eddig sem volt elég az iskola fenntartására a normatíva, mert
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amennyi az állami támogatás volt, az önkormányzat saját bevételei közül
ugyanannyit hozzá is tett.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az ismert feltételek mellett felelőtlenség lenne úgy
nyilatkozni, hogy az önkormányzat továbbra is fenn akarja tartani az általános
iskoláját.
Lisztes Győző: Az állam ugyanilyen körülmények között fogja fenntartani az iskolát?
Fülöp Zoltánné polgármester: Ebben csak bízni lehet.
Pichler Józsefné: Az előterjesztés és az elmondottak alapján világossá vált számára,
hogy az önkormányzat ilyen bizonytalan feltételek mellett egyenlőre nem képes
átvállalni az államtól az iskola működtetését.
Rostási Mária jegyző: A jogszabály lehetőséget ad az önkormányzatoknak minden
év május 31.-éig döntését a következő oktatási-nevelési évre vonatkozóan
felülvizsgálja, és ha úgy látja, döntését megváltoztathatja, vagyis vissza is veheti
működtetésre az intézményt.
Lisztes Győző: Így már számára is érthetőbb, elfogadhatóbb a javaslat.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2012. (IX.27.) önkormányzati határozata
szándéknyilatkozat a Hauser Lajos Általános Iskola
további működtetéséről.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. §. (24) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
szándéknyilatkozatot fogadja el:
Szándéknyilatkozat
Úrkút Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. §. (5)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékesség területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
Nkt.76. §.-a szerinti működtetését nem képes átvállalni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirend: Vegyes ügyek.
a)Tájékoztató a szennyvízberuházás és az ivóvíz-távvezeték építés
folyamatáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés, hozzászólás:
Somogyi Imréné: Mindig arról volt szó – mondja - hogy elsőként a szennyvíz tisztító
telep építésére kerül sor, most pedig az látszik, hogy a telep építéséhez még hozzá
sem kezdtek, de a szennyvízcsatorna építése már elkezdődött.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ez azért van így, mert a telep terveit most kellett
elkészíttetnie a kivitelezőnek és az engedélyezési eljárás hosszabb időt vesz
igénybe.
Pichler Józsefné: Úgy volt, hogy a csatorna építése az alsó faluban kezdődik, hogy
folyamatosan lehessen majd rákötni a rendszerre, de most a falu több részén is van
csatorna építés.
Fülöp Zoltánné polgármester: Mivel a telep építése nem kezdődött meg, és több
csapat is dolgozik, a lényeg az, hogy a munka menjen.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a
tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
b)Rákóczi utca – volt „benzinkút” előtt – közvilágítás bővítés.
Előadó:polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A kérdés az, hogy a felújítást követően az
önkormányzat megtartsa-e a tulajdonjogot, vagy pedig átadja az e-onnak. Az üggyel
kapcsolatban érdeklődött több önkormányzatnál, és a van olyan önkormányzat amely
megtartotta a tulajdonjogot, van olyan, amelyik átadta az e-on-nak.
Lisztes Győző: Mit jelent az, ha megtartja az önkormányzat a tulajdonjogot.
Fülöp Zoltánné polgármester: Elsősorban vagyongyarapítást, és a tervező
elmondása szerint, ezek a lámpatestek 4-5 évig biztosan nem fognak tönkre menni,
így tehát javítás sem lesz. Amennyiben esetleg egy vihar miatt megy el az
áramszolgáltatás, úgy azt az E-ON térítésmentesen fogja visszakapcsolni. Javasolja
a tulajdonjog megtartását.
Somogyi Imréné: Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy a tulajdonjogot átadja az EOnnak, az fizet érte?
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem fizet.
Pichler Józsefné: Az elhangzottak alapján ő is javasolja a tulajdonjog megtartását.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2012. (IX.27.) önkormányzati határozata
Volt „benzinkút” előtt közvilágítás bővítése.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a volt „benzinkút” előtti közvilágítás bővítésére
beérkezett 3 ajánlat (Gátiba Energia Kft Veszprém
1.900.130.- Ft, Kiss és Társa Kft Ajka 2.051.183.- Ft.,
Zsoldos kft Ajka 2.917.603.- Ft) alapján a legkedvezőbb
ajánlatot adó Gátiba Energia Kft (8200 Veszprém,
Csillag u. 13.) bruttó 1.900.130. Ft-os ajánlatát fogadja
el.
b) felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti
szerződés megkötésére, aláírására
c) a kiépítendő villamoshálózatra vonatkozóan a
tulajdonjogot megtartja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
c) Úrkút SK támogatás iránti rendkívüli kérelme.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Üdvözli az Úrkút SK részéről megjelent vezetőit.
Elmondja, hogy az előterjesztésből és az ahhoz csatolt kérelemből világosan kitűnik,
hogy az SK az őszi idényhez nem rendelkezik azzal az összeggel, amely ahhoz
kellene. Kitűnik az is, hogy a TAO-s támogatást arra a célra használták fel, amelyre
kérték és kapták, mivel azzal elszámoltak és az elszámolás elfogadásra került.
Az SK működési kiadásai az elszámolási időszakban 1.298.462.- Ft. A támogatási az
őszi idényhez kérik. A maga részéről a korábban javasolt 300.000.- Ft támogatás
megadását feltétlenül javasolja.
Pichler Józsefné: A Futball utánpótlás költségeinél szerepel gyógyszer, sportruházat,
kapuk vásárlása, stb. Erre a korábbi években mennyi lett költve?
Vágalvi Norbert SK Elnöke: A teljesség igénye nélkül gyógyszerre kb 50-60 e/Ft,
utazási kg-e 800.000-1 millió forint között.
Fülöp Zoltánné polgármester: A számítások alapján az SK-nak az őszi idényre
feltétlenül kell még 600 e/Ft, mert egy szezon kb 1.200 e/Ft-ba kerül.
Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Elmondja, hogy a nevezési díjakat már augusztusban be
kellett fizetniük. Az utánpótlás csapatát fel kell öltöztetniük, mire a mezt, a cipőt
megvásárolják, megvásárolták 1.300 e/Ft-ba került. Ezen kívül ide lett szervezve a
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Bozsik programon belül a foci, így a kapukra is finanszírozni kellett. Igaz a Bozsik
program keretében bevételre is számítanak, kb 500 e/Ft-ra.
Feltétlenül szükség lenne az őszi idény beindításához a 600 e/Ft-ra.
Pichler Józsefné: Ő a 300 e/Ft-os támogatási összeget tudja javasolni, többet nem.
Indoklásként elmondja, hogy az előző napirendi pontban olyan döntés született, hogy
az alapfokú oktatás, vagyis az általános iskolai oktatás működési feltételeit pénz
hiánya miatt nem tudja vállalni az önkormányzat, akkor igazán érthető, hogy miért
nem tud több támogatás adni a sportra.
Somogyi Imréné: Egyetért Pichlerné véleményével, kiegészíti azzal, hogy az
önkormányzat is lemondott pl. a tanácsterem balesetveszélyes parkettájának
cseréjéről, ami 200 e/Ft lett volna.
Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Örömét fejezi ki, hogy Magyarországon van olyan TAO
pályázat, mely alapján – szándékai szerint – olyan sportöltöző lesz Úrkúton, melynek
csodájára jár mindenki, és gyerekei, unokái is ide járhatnak majd.
Fülöp Zoltánné polgármester: Mindenképp a támogatás mellett van, és ami a korábbi
előterjesztésben is szerepelt a gazdasági tartalék terhére javasolja a 300 e/Ft
kifizetését.
Somogyi Imréné: Ez az összeg a legfontosabb működtetési költségekre biztosan
elég.
Vágfalvi Norbert SK. Elnöke: Az SK életbemaradásához kb 2 hónapig elég. Reméli
az NCA pénz hamarosan megjön, igaz az már most el van költve.
Lisztes Győző: Most javasolja ő is a 300 e/Ft-os támogatást, és év vége felé, a
költségvetés alakulásától függően még vissza is lehet térni az esetleges újabb
támogatásra.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2012. (IX.27.) önkormányzati határozata
Úrkút SK támogatása.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) az Úrkúti Sportkört ( képviseli: Vágfalvi Norbert elnök ) 300
ezer Ft működési célú támogatásban részesíti a 2012. évi
költségvetésében szereplő általános tartalék terhére, mely
összeg felhasználásáról a támogatott számlákkal köteles
elszámolni a külön szerződésben meghatározottak szerint.
b) Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés
aláírására.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
d)Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához
csatlakozás.
Előadó: Polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2012. (IX.27.) önkormányzati határozata
csatlakozás a 2013 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati
rendszerhez.
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához való csatlakozási szándékát.
A csatlakozás érdekében felhatalmazza Fülöp Zoltánné
polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára vonatkozó csatlakozási
nyilatkozat aláírására, és az Alapkezelő részére való
megküldésére.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ösztöndíjrendszer
2013. évi fordulójához a szükséges pályázatok – „A” és „B” típusú - kiírásáról gondoskodjon.
3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy e pályázati rendszerben
az a szociálisan rászorult, akinek a családjában az egy főre jutó
átlagjövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
(28.500.- Ft.) 200 %-át, vagyis jelenleg az 57.000.- Ft-ot nem
haladja meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: A 2013. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
kiírásában foglalt határidőknek megfelelően
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné

Rostási Mária
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polgármester

jegyző
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