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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

Tel.:88/230-003, 88/507-031.          
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu 

 
 

Szám:79-1/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. február 11-én 

(csütörtökön) du. 16.30 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:Fülöp Zoltánné polgármester 
                        Lisztes Győző képviselő     
                        Stáll Zsolt képviselő     
    Rieger Tibor képviselő 
  Pichler Józsefné képviselő 
 
Meghívott, de távolmaradását előzetesen bejelentette:  

- Dr. Dóczy Mariann képviselő     
- Farkas István alpolgármester 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :  
- dr. Puskády Norbert jegyző 
- a 2. napirendi pont esetében: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna közalkalmazott 

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 
5 fő jelen van, így az ülést 16.30-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 5 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati 
rendelet tervezete Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

2) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi 
terveiről 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

3) A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 

4) Vegyes ügyek 
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának  

Polgármestere részére 
Előterjesztő: alpolgármester 
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b) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására 
Előterjesztő: polgármester 

 
c) A polgármester 2016. szabadságolási terve 

Előterjesztő: alpolgármester 
 
d) Csokonai u. 1. házirendje 

Előterjesztő: polgármester 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA EL ŐTT:  

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 
Előadó: polgármester 
 

(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Szeretnék néhány kiegészítést tenni a beszámolóhoz. Az egyik, 
hogy lezajlott a vis maior támogatás elszámolása. Volt helyszíni, műszaki ellenőrzés is, de 
nem találtak semmi kivetnivalót. Beadtuk az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatásán elnyert támogatásból fennmaradt összeg elszámolását, melyre 
visszajelzés nem érkezett. A közművelődési pályázattal az volt a gond, hogy attól függetlenül, 
hogy a megpályázott 4 milliós összeg csak egy részét kaptuk meg, a vállalt önerőt, vagyis az 1 
millió négyszázhúszezret teljes mértékben el kellett volna költeni. Ez ugyebár nem valósult 
meg teljes mértékben, így várhatóan 120 ezer forintot kell visszafizetni. Beadtuk továbbá a 
Mester utcára kapott pályázati támogatás elszámolását is. Héten volt Önkormányzatunknál a 
Verga képviseletében két személy, akik tájékoztattak minket, hogy átnézték az ingatlan-
nyilvántartásukat és az Árok utcában van egy ingatlan, ami az övék. Az ingatlanon, ha jól 
tudom több fatároló van. Mivel költséges lenne azt lebontaniuk, kérték az önkormányzat 
segítségét az ügyben. A TOP-os pályázatokkal kapcsolatban kiegészíteném, hogy következő 
héten lesz értekezlet, amin még megpróbálunk információt szerezni. Tárgyaltunk és tárgyalni 
is fogunk még pályázat előkészítőkkel és meglátjuk, hogy érdemes-e belevágni a dologba. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül – a polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 

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

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás: Jegyző Úr leírta, hogy a Közútkezelőtől megkaptuk a fakivágással 
kapcsolatban a hivatalos választ. Ennek apropóján írtam egy levelet az NFM 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának, az útfelújítást sürgetendő. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül – a Jelentést elfogadta. 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA : 

 
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) 
önkormányzati rendelet tervezete Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
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Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A szöveges indokolásban részletesen leírtuk, hogy mit hogyan 
terveztünk. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A cél az volt, hogy 
legyen fejlesztés is, de a tartalékokat se éljük fel. Az általános tartalékunk kevés, de a 
pénzmaradvány elszámolást követően ez növekedni fog. A tervezésre egyébként tapasztalati 
és tény adatok alapján került sor. Ami új lesz idén, az a családsegítés és házi segítségnyújtás. 
Ha szükség is lesz kiegészítésre itt, az minimális lesz. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Óvoda kapcsán a csoportokra mikor fogunk visszatérni? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Március második felében tárgyaljuk az óvodában indítandó 
csoportok számát. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Időszerű végig gondolni az óvoda működését a nyugdíjazások 
miatt. Meg amit már mondtam bizottsági ülésen is, a telekalakításokat nagyon fontosnak 
tartom. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: A telekalakítások várhatóan még ebben a félévben 
megvalósulnak. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A rendezvénysátor kapcsán említeném meg, hogy az összeg bár 
betervezésre került, azonban az Önkormányzat nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, 
hogy egy ilyen sátrat egy rendezvényre felállítsunk, illetve a sátor tárolása is problémákat 
okozna. Ennek ellenére javaslom így elfogadni, mert felmerült, hogy esetleg más 
önkormányzattal közösen vennénk egy sátrat, ami több előnnyel is járna. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Az iskolában a kerítésépítés hogyan valósulna meg? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az iskola kérelmében foglaltak szerint a jelenlegi, egyébként is 
balesetveszélyes kerítés elbontásra kerülne és csak a két iskolaépület között lenne építve egy. 
Úgy kértem az árajánlatot, hogy előre gyártott elemekből lenne a kerítés: lenne egy 
ugyanakkora nagykapu és kiskapu mint most, mellette pedig ponthegesztett kerítés lenne. A 
bontás kerül egyébként sokba, mert ez veszélyes hulladék, ráadásul régi, vasbetonról van szó. 
Az iskola előtt kialakulna egy üres tér, mellyel a későbbiek során rendelkezni tudunk. Az 
iskola egyébként parkolót szeretne oda. Ezen kívül a Német iskola, illetve a szolgálati lakás 
mellett az erdő felé a drótkerítés is ki lenne cserélve. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Az iskola kapcsán érdemes volna a jövőben átgondolni a régi szolgálati 
lakás rendbe tételét is. Jelenleg ugyebár a kémény nagyon rossz állapotban van. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Nemcsak az iskolai szolgálati lakást, de az orvosi rendelő melletti 
szolgálati lakást is benövi a moha. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 
Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
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(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
2.NAPIREND: Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2015. évi tevékenységéről, 2016. 
évi terveiről 
 
 Előterjesztő:  polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Előző évekhez hasonlóan Zsuzsa elkészítette a beszámolót. A 
statisztikai adatokból látszik, hogy, mi hogyan változott. Véleményem szerint a Közösség Ház 
kihasználtsága jó, mindig van valamilyen program. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Régen az volt a probléma, hogy jobbára csak egy korosztály, a 
gyerekek voltak megcélozva. Ehhez képest sokat fejlődött a Közösség Ház. Nagyon tetszenek 
az idei évre szervezett programok. Színvonalasnak tartom őket. A programok és a vendégek 
már biztosak? 
 
Tihanyiné Oczella Zsuzsanna közalkalmazott: Még képlékeny, de mindenképp szeretnénk, ha 
megvalósulnának. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Ezekre a programokra érdemes lesz ellátogatni, még akkor is, ha 
az embernek sok dolga van. Úgy látom, hogy jó irányba mennek a dolgok. Nagyon jó ötlet ez 
a február 20-i amatőr művészek kiállítása is. Ezek közönségcsábító programok. Látogatottak 
egyébként a programok? 
 
Tihanyiné Oczella Zsuzsanna közalkalmazott: Módjával sajnos. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Hiába próbálják facebookra is feltenni, sokszor nagyon kevesen 
vannak. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Postaládába szórólapokat nem szoktak bedobni? 
 
Tihanyiné Oczella Zsuzsanna közalkalmazott: Inkább az interneten keresztül szoktuk hirdetni 
a programokat. 
 
Pichler Józsefné képviselő: És aki nem internetezik? Sok idős van például a faluban, akik nem 
használják az internetet. Hirdetőtáblát sem szokták sokan nézni. 
 
Lisztes Győző képviselő: Ma dobtak a postaládába a február 20-i kiállításról szórólapot, 
úgyhogy az is szokott menni. 
 
Tihanyiné Oczella Zsuzsanna közalkalmazott: Ezeket a dolgokat a kulturális 
közfoglalkoztatott szokta rendezni, annyira aktívan nem veszek benne részt. A szórólapokkal 
az a probléma, hogy sokan meg sem nézik, kidobják egyből, illetve sokszor nincs, aki kivigye. 
Plakátot is egyébként nagyon hamar leszedik a hirdetőtábláról. 
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Pichler Józsefné képviselő: Majdnem minden utcában lakik egy iskolás gyerek, meg kell őket 
kérni, hogy vigyék ki. 
 
Lisztes Győző képviselő: A lényeg, hogy van program a Közösségi Házban és jó a 
kihasználtsága is. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Az lenne még a jó, ha a 16-19 éves korosztályt is be lehetne 
csábítani. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Azokat sajnos nagyon nehéz megfogni. 
 
Tihanyiné Oczella Zsuzsanna közalkalmazott: Vannak azok a 16-19 évesek, akik nívósabb 
programokat igényelnek. Ők megtalálják ezeket a középiskolában, egyetemen. A másik 
részüket viszont semmivel sem lehet megfogni. Ők inkább szórakozóhelyre járnak. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ez a korosztály többnyire a baráti körével mozdul ki, és mivel a 
középiskola vonzáskörzetében szétszórva laknak, tehát, nem helyiek ezek a barátok, ezért a 
helybéli sem jön ide. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Igen. Az is probléma, hogy kevesen vannak. Jóformán nincsenek 
is baráti társaságok. 
 
Tihanyiné Oczella Zsuzsanna közalkalmazott: Az is probléma, hogy nagyon leterheltek a 
diákok. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönjük a beszámolót. Összességében elégedettek lehetünk a 
Közösségi Házzal és a Könyvtárral. Pozitív irányba változtak a dolgok. A jövőre nézve pedig 
a szórólapokat mindig ki fogjuk valamilyen úton küldeni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül – a Közösségi Ház és könyvtár beszámolóját elfogadta. 
 
3.NAPIREND: A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Tegnap kaptuk az értesítést az Államkincstártól, hogy nemcsak 
az előterjesztésben foglalt kormányzati funkcióval, de az „082042 Könyvtári állomány 
gyarapítása és nyilvántartása” kormányzati funkcióval is ki kell egészíteni a függelékünket. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – Fülöp 
Zoltánné polgármester módosító indítványát elfogadta.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II.11.) önkormányzati határozata 
a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének 
módosításáról 
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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az 
Úrkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletének 4. függelékét az alábbiak szerint módosítja: a 
„104042 Gyermekjóléti szolgáltatások” helyébe a „104042 
Család és gyermekjóléti szolgáltatások” funkció lép, 
illetve a függelék kiegészül a „082042 Könyvtári 
állomány gyarapítása, nyilvántartása” kormányzati 
funkcióval, egyúttal hatályon kívül helyezi a „107054 
Családsegítés” kormányzati funkciót. 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg, illetve felhatalmazza a szükséges 
jognyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
 

4.NAPIREND: Vegyes ügyek 
 
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának Polgármestere 
részére 
 
 Előterjesztő: alpolgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016. (II.11.) önkormányzati határozata 
a cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község 
Önkormányzatának  Polgármestere részére 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester cafetéria juttatásának 2016. évi keretösszegét 
bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg. 
 
Utasítja az alpolgármestert és jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
  
Felelős: Alpolgármester, Jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

b) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására 
 
 Előterjesztő: polgármester 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem kívánunk hitelt felvenni és három évre előre 
prognosztizáltuk a bevételeinket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (II.11.) önkormányzati határozata 
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek megállapítására 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a tárgyévet követő három évre 
tervezett összegét az 1. számú mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
(A melléklet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

c) A polgármester 2016. szabadságolási terve 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (II.11.) önkormányzati határozata 
a polgármester 2016. szabadságolási tervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Fülöp Zoltánné polgármester 2016. évi szabadságának 

ütemezését jelen határozat melléklete szerint 
jóváhagyja, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet az 
igénybevételt követő ülésén a polgármesteri 
beszámoló keretében tájékoztassa. 
 

(A melléklet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 
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mellékletét képezi.) 
 

Határidő:2016. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

d) Csokonai u. 1. házirendje 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Összeállítottuk a Házirendet, hogy tudjunk valami fegyelmet 
tartani és lehessen mit számon kérni a lakóktól. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Ha a felét betartják, akkor már előrébb vagyunk. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Zűrös társaság lakik ott? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Mindenki éli a saját kis életét. A probléma abból fakad, hogy 
nem tudnak együtt élni, zavarják egymás életvitelét. 
 
Lisztes Győző képviselő: Milyen kutyákat lehet tartani? Az állatvédelmi törvény 
rendelkezéseit is figyelembe véve sok kutyát nem lehet tartani ilyen kis helyen. Javaslom 
módosítani a 11. § 2) pont első mondatát, hogy „A lakásokban maximum 2 kistestű eb (olyan 
eb, amelynek testtömege nem haladja meg a 20 kilogrammot), illetve macska tartható.” 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – Lisztes Győző 
képviselő módosító indítványát elfogadta.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (II.11.) önkormányzati határozata 
a Csokonai u. 1. házirendjéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az 
Úrkút Csokonai u. 1. sz. alatti épület (Nagyház) 
házirendjét a mellékletben foglaltak alapján elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a házirend közzétételéről és 
betartatásáról gondoskodjon. 
 
(A melléklet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

NAPIREND UTÁN:  

a) Az oberpleichfeldi delegáció fogadásáról 

Fülöp Zoltánné polgármester: Egyeztettünk a múlt héten Heilig Ferenccel, aki tolmácsolta 



oberpleichfeld település kérését. Az oberpleichfeldiek alapítottak egy egyesületet a
testvérvarosi kapcsolattartás céljából és szeretnék, ha mi is így tennénk. Az egyesület feladata
volna a kapcsolattartás, lehetőség volna azon kereszltil pályÍaatokon indulni, úgyhogy
mindenképpen hasznosnak tartom. Vágfalvi Norbert az egyesület alapítás céljából meg1ette a
sztikséges lépéseket. Az volna a kérésem, hogy lehetőség szerint a testületi tagok is lépjenek
be az egyesületbe, mint magánszemélyek. Természetesen nem kötelező. Az alakuló közgytílés
február |7 -én 18 órakor lesz. Vrírunk mindenkit szeretettel.

b) Egyes urkúti ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről

Dr. Puskádv Norbert jeeyző: Készítettem egy feljegyzést a témráról. Van több olyan úrkúti
ingatlan, melynek az Önkormányzat a tulajdonosa az ingatlan-nyilvrántartás szerint' de miír
évtizedek óta magánszemélyek használjak így el is lettek birtokolva. Szükséges mielőbb
rendezni, mivel öröklésnél vagy eladásná], ez komoly problémákat jelenthet mindkét felnek.
Az ingatlan hasmálókat értesíteni fogiuk' így vrírhatóan a következő testiileti üléseken ez a
téma fel fog még merülni.

Több tárgy, kérdés és interpelláció nem volt, ezért a polgrírmester az ülést 17 óra 50 perckor

berekesáette.

kmft.

_Í_l-ü-eóh I!
Fülöp Zoltóhné

d"u/'\re
dr. Puskády }srbtsrt

polgármester Jegyzo
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