
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szám:122-7 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én            
                (kedden) 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,  
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

                                                                  
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából mind a 7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 7 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:  1.) Hauser Lajos Általános Iskola működéséről szóló beszámoló.
                           Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató

                      2.) Napközi Otthonos Óvoda működéséről szóló beszámoló.
                            Előadó: Karisztl Jánosné óvodavezető

                       3.) Vegyes ügyek. 

                             a) 46/2009. (IX.29.) ÖkKt határozat – „Úrkút ivóvízellátás 
                                  biztonságának javítása” című KEOP pályázat I. fordulója
                                  össz költségeinek -  módosítása.
                                  Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                             b)  Zizi presszó tulajdonosának kérelme.
                                  Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                              c) Úrkút SK kérelme.
                                  Előadó:  Fülöp Zoltánné polgármester
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                               d) Dr. Dóczy Mariann kérelme.
                                   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                                 

                              e) A falunapi rendezvények programja, előzetes tervek (szóbeli
                                   előterjesztés.)
                                   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
 
          Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Az előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  a 
Jelentést elfogadta.

b.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről, 
tárgyalásairól.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:  Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  a  
polgármesteri  tájékoztatót elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.napirendi pont: Hauser Lajos Általános Iskola működéséről szóló beszámoló.

                              Előadó: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Az iskola igazgatójának előterjesztését 
áttanulmányozta, jónak tartja. Azonban, már a korábbi testületi üléseken is 
megfogalmazódott, hogy ajánlatos lenne, ha a 8. osztály végén több tanuló tenne 
német nyelvből valamilyen fokú nyelvvizsgát. Ez  más okból is jó lenne, gondol itt 
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arra, hogy a fogyó tanulólétszám miatt, esetleg a környező települések tanulói 
részére is csábító lenne az úrkúti iskola a német nyelvoktatás miatt. 

Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató: Az iskola tanulólétszám emelkedése 
érdekében tényleg jó lenne, ha a környező településekről jönnének gyerekek. 
Azonban  az ajkai óvodákban, iskolákban érdeklődött, és egyik intézmény sem örül 
annak, ha más településről mennek tanulót toborozni. Másrészt a szülő is jobban 
örülne annak, ha külön busszal járhatna a gyermeke iskolába, gondol itt olyanra mint 
Magyarpolányban van, vagy más önkormányzatnál. Az önkormányzat busza otthon 
felveszi a gyereket, az iskola előtt leteszi a buszról. 
A  német nyelvvizsgával kapcsolatban elmondja azt is, hogy jelenleg is csak 3 tanuló 
jelentkezett alapvizsgára,  és nem azért jelentkezik ilyen kevés tanuló mert ők 
butábbak, mint a régi diákok.. Véleménye szerint azért, mert a nyelvvizsga nagyon 
drága, és minden család nem tudja megengedni magának a díjat. Gondoltak az 
alapítványi támogatásra is, de így sem volt jelentkező.

Pichler Józsefné: Kérdésként teszi fel, hogy középfokú nyelvvizsgára egyáltalán 
nincs jelentkező?

Tróbertné Klein Beáta: Eddig egy fő tett középfokú nyelvvizsgát. Véleménye szerint 
az angol nyelvre nagyobb igény mutatkozik. Korábban Várbíró Judit szervezett egy 
angol nyelvű szakkört, azonban ő jelenleg gyes-en van, és még pár évig biztos azon 
lesz, mivel most várja második gyermekét. Mivel igény mutatkozott az angol 
szakkörre, ezért egy veszprémi pedagógus heti két órában tartja majd a szakköri 
foglalkozásokat, mely 500.- Ft/fő. Az iskola Pedagógiai Programjában nem szerepel 
az angol nyelv oktatása. A közoktatási törvény módosítása után a Pedagógiai 
Program is módosításra kerül.
Ezt követően tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az iskola énekkara június 
9.-én 16.30 órakor a díszteremben tartja évzáró koncertjét, melyre  a jelenlévőket 
meghívja. 
Befejezésül arról is tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy ebben a tanévben 
sajnálatos módon két kabát lopás történt az iskolában. A kabátok elég értékesek 
voltak. Sajnos nem kerültek elő. Ezért azt szeretné az iskola vezetése, ha a 
folyósokra kamerák kerülnének felszerelésre. Ő már ajánlatot is kért. Van egy 
470.000.- Ft-os és egy 270.000.- Ft-os ajánlata. Igazából nem ért hozzá, ezért hozta 
el az ajánlatokat a Testületnek.

Farkas István: A Mangán Kft-nél is Lisztes Győző foglalkozik az ilyenfajta műszaki 
dolgokkal, javasolja képviselőtársa nézze át az ajánlatokat.

Rostási Mária jegyző: A kamerák felszerelésének költségeire az iskola 
költségvetésében van fedezet?

Tróbertné Klein Beáta iskola igazgató: Természetesen nincsen, ezért hozta fel a 
témát a Képviselőtestületnek.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Javasolja az iskola működéséről szóló előterjesztés 
elfogadását, az iskola folyósóinak bekamerázásáról később fog dönteni a Testület.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
határozathozatali eljárás nélkül, az előterjesztést elfogadja.

2.napirend: Napközi Otthonos Óvoda működéséről szóló beszámoló.

                    Előadó: Karisztl Jánosné óvodavezető

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
határozathozatali eljárás nélkül, az előterjesztést elfogadja.

3.napirend: Vegyes ügyek. 

                             a) 46/2009. (IX.29.) ÖkKt határozat – „Úrkút ivóvízellátás 
                                  biztonságának javítása” című KEOP pályázat I. fordulója
                                  össz költségeinek -  módosítása.

                                  Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az 
ivóvízellátás érdekében benyújtott KEOP pályázat I. fordulója lezárásra kerül, és 
mivel a közbenső költségeknél 200 e/Ft megtakarításra került, ezért az össz kiadási 
összeget módosítani kell, így a saját erőt is.

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2011. (V. 31.) önkormányzati határozata
„Úrkút ivóvízellátás biztonságának javavítása”

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2009.  
(IX.29.) számú határozat utolsó bekezdését , mely a KEOP által 
„Az ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos 
veszélyeztetetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának 
szükségessége esetén” című és 2009-7.1.3.0/B kódszámú 
pályázat első fordulójának nettó költségére irányul, módosítja az 
alábbiak szerint. Az első forduló teljes költségét netto  
5.600.000.- Ft-ról 5.400.000.- Ft-ra csökkenti, így az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a  saját forrásként 
szereplő   840.000. Ft + áfa  is  810.000.- Ft + áfá-ra csökkenti.

Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal.

b) Zizi presszó tulajdonosának kérelme.

    Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Első körben a meleg konyhás étterem kialakítása 
céljából  elvi hozzájárulás megadását javasolja. Utána nézett és az árú szállító autók,
a tűzoltó autó mind be tud járni.

Pichler Józsefné: A szelektív hulladékot szállító autó is be tud majd járni a 
konténerért?

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, be fog férni.

Farkas István: Miért került képbe az önkormányzat ennél az ügynél?

Rostási Mária jegyző: A bővíteni kívánt építmény osztatlan közös tulajdonú területen 
van, és a posta helyiségeinek tulajdonosaként, valamint a Polgármesteri Hivatal 
szomszédjaként  az önkormányzat is érintve van.

Somogyi Imréné: Most miről dönt a Testület?

Fülöp Zoltánné polgármester: Arról, hogy a közös területen a presszo a leírtak szerint
bővíthető, illetve a tervek elkészülte után  végleges hozzájárulás is adható az 
építkezéshez.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2011. (V.31.) önkormányzati határozata 
a Zizi Presszó és Cukrászda bővítéséhez elvi 
hozzájárulás.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az úrkúti 
396/7 hrsz-u osztatlan közös tulajdonú  ingatlan 
résztulajdonosaként elvi hozzájárulását adja Veisz Judit 
egyéni vállalkozó tulajdonában lévő Úrkút, Rákóczi u. 47. 
sz. alatti Zizi Presszó Cukrászda meleg-konyhává való 
bővítéséhez, és a terasz beépítéséhez. 
Felkéri Veisz Judit egyéni vállalkozót, hogy a végleges 
terveket juttassa el a Polgármesteri Hivatalba annak 
megállapítása érdekében, hogy az átalakítás, bővítés a 
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Polgármesteri Hivatal, illetve a Posta és az egyéb üzletek 
jogszabályban előírt megközelíthetőségét nem 
akadályozza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 10.

c) Úrkút SK kérelme.

    Előadó:  Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos kérelmet a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:  A Sportkör támogatásáról elvi döntés már született, 
ami arra irányult, hogy ha nem jön be a pályázat, úgy az önkormányzat 
megfinanszírozza az utazási költséget. Sajnos nem jött be a pályázat.

Dr. Dóczy Mariann: Ezt tulajdonképpen mire kapja az SK?

Farkas István: Igazából kapcsolatépítésre tervezte az SK az Erdélyi utat. Ez oda-
vissza fog működni, mert most az Úrkút SK utazik, aztán meg az Erdélyiek jönnek 
Úrkútra. Az SK-nak már Németországban és Ausztriában is van egy ilyen sport 
kapcsolata, amit ő személy szerint nagyon jónak tart. 

Fülöp Zoltánné polgármester:  Ezt a pénzt a Képviselőtestület nyeretlen pályázat 
esetén igérte. Javasolja a 650.000.- Ft. utazási költség kifizetését az Úrkút Sk-nak.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2011. (V.31.) önkormányzati határozata 
Úrkút SK támogatására

A Képviselőtestület az Úrkút SK  részére az önkormányzat
8/2011. (II.14.) ÖkKt számú határozatában feltételesen 
megállapított   650.000.- Ft.-ot egyszeri, rendkívüli 
támogatásként biztosítja - az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a gazdasági tartalék terhére, -   az 
Erdélyi Farkaslaka  településre való utazási költségeire.
A támogatás összegéről az Úrkút  SK  a Támogatási 
Szerződésben meghatározottak szerint számol el.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. június 18.
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d) Dr. Dóczy Mariann kérelme.

   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester:  Dr. Dóczy Mariann kérte, hogy a Hősök utcai családi 
háza mögötti, önkormányzati tulajdonban lévő terület az önkormányzat adja részére 
bérbe, majd azt követően, ha a terület házhellyé lesz kialakítva, szeretné 
megvásárolni. Jelenleg  - véleménye szerint - a területet bérleményként 
térítésmentesen  kérelmező megkaphatja azzal a feltétellel, hogy a 
növénytermesztésre addig használhatja, amig a területre az önkormányzatnak 
szüksége nem lesz. Így a terület is kaszálva lesz, illetve mindig rendbe lesz. 

Kérdés, hozzászólás:

Somogyi Imréné: A javaslattal egyetért, ő is támogatja azt.

A Képviselőtestület  –  6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2011. (V.31.) önkormányzati határozata 
dr. Dóczy Mariann kérelme.

A Képviselőtestület dr. Dóczy Mariann részére 
térítésmentesen bérbe adja a Hősök utca 36. számú 
családi háza mögötti, önkormányzati tulajdonú 517/54 
hrsz-ú beépítetlen ingatlanból kb 1000 m2-nyi területet, 
növénytermesztés céljából. A terület bérleti jogviszonya 
mindaddig fennáll, míg az önkormányzat a területet más 
célra nem kívánja használni.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos 

e) A falunapi rendezvények programja, előzetes tervek (szóbeli   
előterjesztés.)
                              

                                   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a július 9.-én 
megtartásra kerülő falunap szervezését megkezdte. A program még teljes 
egészében nem állt össze, csak fő vonalakban szeretné ismertetni. Reggel zenés 
ébresztés van tervezve vagy az ajkai Fúvószenekarral, vagy pedig CD-ről. 
Természetesen lesz főzőverseny, egész napos sportversenyek, játszóházak, 
ugrálóvár, igényes kézműves kirakodó vásár. A kulturális műsorral ami már konkrét, 
az a várpalotai aerobic együttes, mely 40 perces bemutatót tart,sztárvendég több is 
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szóba került, azonban pl . a Vastag testvérek mind foglaltak az nap, de a fellépési 
díjuk is 200 e/Ft körül mozog.

Kérdés,hozzászólás:

Pichler Józsefné: A főzéssel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt évben tudomása
szerint 300 emberre főzött az önkormányzat, de a falunap végéig nem fogyott el az 
összes étel. Meggondolandó, hány személyre kellene az idén főzni.

Somogyi Imréné: Nehéz olyan programot összeállítani, ami mindenkinek – fiatalnak, 
öregnek – tetszik. Szerinte  az idén is kell főzni 300 embernek, nem kellene 
csökkenti az adagot.

A Képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 

Képviselői kérdések:

1.)     Pichler Józsefné képviselő  : A kátyúzással kapcsolatban kérdezi, hogy nem 
volt-e fontossági sorrend. Ugyanis véleménye szerint elsőbbséget élvezett 
volna az olyan utca, ahol nagyobb a  gépkocsi forgalom, pl. a Hősök utca 
vége felé, a sportpálya mellett nagyon sok a kátyú alig lehet közlekedni. Ezzel 
nem azt akarja mondani, hogy a többi utcát nem kell javítani, de pl. ahol 
kisebb a forgalom, ott talán csak a nagyobb kátyúkat kellett volna javítani.

Farkas István: A Hősök utcában is minden évben lehetne kátyúzni.

Pichler Józsefné: Ha a 450 e/Ft csak ezekre a kátyúkra volt elég, mi lesz a szennyvíz
csatornázás után, amikor a falu össze utcáját helyre kell állítani.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Reméli, a korábbi évek spórolásai alapján összegyűlt 
pénzből rendesen helyre lehet majd állítani az önkormányzati utakat.

2.)     Dr. Dóczy Mariann képviselő:Fontosnak tartaná a lakosság tájékoztatását  
akár egy falugyűlés keretében is, a szennyvízcsatornázás  jelenlegi állásáról, 
hol tart, mikor kezdődik a tényleges kivitelezés, hiszen már több mint egy éve 
történik a viziközmű társulás felé az érdekeltségi hozzájárulás fizetése. A 
lakosságot az is érdekli, hogy mi van a már befizetett összeggel.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Ő is gondolt már arra, hogy a lakosságot szóban is 
tájékoztassa az önkormányzat nevében. Jelenleg a közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztása zajlik, majd azt követően a közbeszerzést kell bonyolítani.

3.)     Somogyi Imréné alpolgármester:  A közvilágítás bővítésével – főleg Rózsa 
utca, és benzinkút melletti részen – kapcsolatban van-e előbbre lépés. Mikor 
lesz megoldva?

Fülöp Zoltánné polgármester: Felvette a kapcsolatot a tervezővel, a munkálatok 
elkezdődhetnek. A Temető utcai közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy a 
napenergiás megoldás nem fog menni, de még erre is vissza fog térni a következő 

8



testületi ülésen, amikor már több információ áll a rendelkezésére.

4.)     Pichler Józsefné képviselő: Kérdése a temetővel kapcsolatos. Minden 
testületi ülésen szóba kerül több mint két éve, előbbre lépés azonban nem 
történt. Az Elmúlt évben az októberi választások utáni második testületi ülésen
elhangzott, hogy a Plébános Úrat meg kell hívni, és megbeszélni a temető 
önkormányzati tulajdonba vételét annak érdekében, hogy a ravatalozó 
felújításra kerülhessen. Azóta sem történt semmi.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az áprilisi testületi ülés környékén szemműtéten volt a 
Plébános, szándékában áll vagy a testületi ülésre meghívni, vagy egy külön 
megbeszélésre, ahol a képviselőtestület tagjai is jelen vannak

Dr. Dóczy Mariann: Mit szeretne az önkormányzat. A temető egészét, vagy 
megosztatni, és csak azt a részt, ahol a ravatalozó van, hogy végre fel lehessen 
újítani.

Farkas István: Ő az eredeti állásponthoz ragaszkodik.  Amennyiben az egész 
temetőt átveszi az önkormányzat, akkor a pénzügyi és egyéb elszámolásnak is meg 
kell történnie.

Pichler Józsefné: Az utolsó kuratóriumi ülésen neki is feltette a Plébános a kérdést, 
hogy mit akar a Képviselőtestület a temetővel. Közölte vele azt is, hogy ő a temetőt 
feltérképeztette, és az anyagot átadta az akkori Polgármesternek. Abból a 
sírnyilvántartásból minden megtudható.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ott van nála ez az említett nyilvántartás, ahol le 
vannak fényképezve a sírok. Utána fog járni, hogy megszervezi az egyházzal való 
tárgyalást.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

kmft.

            Fülöp Zoltánné                                                   Rostási Mária
            polgármester                                                          jegyző
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