Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:122-10 /2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. augusztus 29.-én
(hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
dr. Dóczy Mariann,
Farkas István,
Lisztes Győző,
Nagy Szabina,
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 min a 7 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 7 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND: 1) Úrkút Község Önkormányzat 2011 évi költségvetésének
módosítása – rendelet-tervezet.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
2) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzat 2011. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáraól.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
3) Megbízási szerződés az „Úrkút község szennyvízelvezetés és
tisztítás” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges FIDIC
szerinti mérnök és műszaki ellenőri tevékenység ellátására KEOP1.2.0/2/09-2010-0039 tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
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4) Megbízási szerződés az „Úrkút község szennyvízelvezetés és
tisztítás” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges teljes körű
projekt menedzsment és PR feladatok ellátásra KEOP1.2.0/2/09-2010-0039 tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
5) Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
6) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
7) Javaslat a Gyrus Bt háziorvosi praxis átadásának hozzájárulásához.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
8) Vegyes ügyek.
a)Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelő és az orvosi szolgálati lakás
villamos hálózatának felújítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
b)Polgármesteri Hivatal számítógép vásárlásához hozzájárulás.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
c) Úrkút SK hozzájárulási kérelme.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁS ELŐTT:
A.)Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről,
tárgyalásairól.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a
polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
b.)Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
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Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a
Jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat 2011 évi költségvetésének
módosítása – rendelet-tervezet.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.
(II.15.) rendeletének módosításáról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
2.Napirend: Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzat 2011. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáraól.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István: A bevételi oldalon van tervezve környezetvédelmi bírság. Ez mire
vonatkozik?
Pichler Zoltánné költségvetési főelőadó: A DRV-re a szennyvíz tisztító telep miatt
kirótt környezetvédelmi bírság önkormányzatra jutó része van itt tervezve.
Pichler Józsefné: Az I. féléves költségvetés végrehajtása nagyjából időarányos.
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A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének
végrehajtása.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. I.
félévi teljesített költségvetését 111.767 e/Ft bevétellel
98.666 e/Ft kiadással
elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. december 31.
3.Napirend:

Megbízási szerződés az „Úrkút község szennyvízelvezetés és
tisztítás” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges FIDIC
szerinti mérnök és műszaki ellenőri tevékenység ellátására KEOP1.2.0/2/09-2010-0039 tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné: Véleménye szerint a szennyvízcsatornázással kapcsolatos
feladatok elvégzése nagyon csúszik. Most tart az önkormányzat ott, ahol már
májusban kellett volna tartania.
Fülöp Zoltánné polgármester: Tanult a hibákból, és a múlt testületi ülés óta
keményebb stílusban viszonyul mind a szennyvízcsatornázással , mind a víz
rekonstrukcióval kapcsolatos pályázati feladatok elvégzéséért felelős
Projektmenedzsment , és közbeszerzési szakemberek felé. Azonban azt el kell
mondania, hogy május óta a jogszabályok is változtak, főleg a közbeszerzéssel
kapcsolatban, és ezért újra át kellett dolgozni a kiírást, amit jóvá kell hagyatni a
közreműködő szervezettel. Ez mind idő.
Pichler Józsefné: A csatornázással kapcsolatos pályázati döntés 2010
decemberében megtörtént. Az azóta eltelt több mint fél évben előrelépés nem sok
történt. A lényeg az, hogy az idén a kiviteli munkálatokat nem lehet elkezdeni. A falu
lakossága türelmetlen. Lépten-nyomon kérdezi a falu lakossága, mi van a
csatornázással, és nem utolsó sorban a vízi közmű társulás felé befizetett
hozzájárulással.
Farkas István: Reméli, nem az önkormányzat hibája, hogy a feladatok elvégzése
ennyire csúszik. A vízi közmű társulás felé a lakosság által fizetendő összeget pedig
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5, illetve 6 éven belül kell fizetni. Ez a második év.
Pichler Józsefné: Nem biztos, hogy nem az önkormányzat hibájából csúszik ennyire
minden a csatornázással kapcsolatban.
Fülöp Zoltánné polgármester: A közbeszerzési törvény folyamatos változásai miatt is
nagyon sok a csúszás, azonban mostanában nagyon oda figyel, hogy határidőben a
dolgok rendezésre kerüljenek, ennek érdekében mind a BEszt Kft-vel, mind a
közbeszerzési tanácsadókkal folyamatosan tartja a kapcsolatot.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
szennyvízcsatornázással kapcsolatos Mérnöki feladatok
ellátásához ajánlatok elbírálása
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a) megtárgyalta a Megbízási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetés és
–tisztítása” elnevezésű Projekt megvalósításához szükséges FIDIC szerinti
mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására a KEOP-1.2.0/2/09-20100039 döntés-előkészítés tárgyú előterjesztést.
b) a Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (röviden VeszprémBer Zrt.) 8200 Veszprém, Radnóti tér
2/A, a Beszt KFT 8200 Veszprém, Stadion köz 5., ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
ba) a FORSZ Mérnöki Iroda Kft 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey F. u. 11/A.
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt 88. §. (1) bekezdés e) és f) pontja
alapján, mivel a megadott határidőre nem nyújtotta be a hiánypótlását, a
benyújtott ajánlat nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági feltételeknek, és nem felel meg a felhívás és a dokumentációban
előírtaknak.
c) az érvényes ajánlatok közül – a bírálati szempont alapján – ami a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, a Beszt Kft Veszprém, Stadion köz 5.
ajánlatát fogadja el, és nyilvánítja nyertes ajánlatnak.
d) felkéri a lebonyolítással megbízott Harsányi István közbeszerzési tanácsadót,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: jegyző, közbeszerzési tanácsadó
Határidő: azonnal
4.Napirend: Megbízási szerződés az „Úrkút község szennyvízelvezetés és
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tisztítás” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges teljes körű
projekt menedzsment és PR feladatok ellátásra KEOP1.2.0/2/09-2010-0039 tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A PR feladatoknál is, ugyanúgy mint az előző
napirendi pontnál a legalacsonyabb árat benyújtó ajánlatot kell preferálni a kiírás
szerint, az pedig az ADITUS Rt.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
szennyvízcsatornázással kapcsolatos
Projektmenedzsmenti feladatok ellátásához ajánlatok
elbírálása.
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a) megtárgyalta a Megbízási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetés és
–tisztítása” elnevezésű Projekt megvalósításához szükséges teljeskörű projekt menedzsment és PR feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/2/09-2010-0039
döntés-előkészítés tárgyú előterjesztést.
b) a Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (röviden VeszprémBer Zrt.) 8200 Veszprém, Radnóti tér
2/A, az ADITUS tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1054 Budapest Báthori út 3.., ajánlatait érvényesnek nyilvánítja,
c) az érvényes ajánlatok közül – a bírálati szempont alapján – ami a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1054 Budapest Báthori út 3. ajánlatát
fogadja el, és nyilvánítja nyertes ajánlatnak.
d) felkéri a lebonyolítással megbízott Harsányi István közbeszerzési tanácsadót,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: jegyző, Harsányi István közbeszerzési tanácsadó
Határidő: azonnal
5.Napirend: Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása.
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Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
A Hauser Lajos Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Úrkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hauser Lajos Általános Iskola
(8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. OM azonosító: 037 068) t Alapító Okiratának
módosítását e határozat 1. számú melléklete, a módosítással egységes
szerkezetben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi módosítás
céljából küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Úrkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda (8409
Úrkút, Mester u.1. OM azonosító: 036 839) Alapító Okiratának módosítását e
határozat 1. számú melléklete, a módosítással egység szerkezetben a 2. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére a törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
6.Napirend: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Kérdés, hozzászólás:
Rostási Mária jegyző: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát azért kell módosítani,
mert az idei évben népszámlálás lesz, és a számlálóbiztosok személyi juttatása,
illetve a dologi kiadások könyvelés egy új, eddig nem használt szakfeladaton
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történhet.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását e
határozat 1. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 2. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. szeptember 1.

7.Napirend: Javaslat a Gyrus Bt háziorvosi praxis átadásának hozzájárulásához.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Külön köszönti a Testületi ülésen megjelent dr. Zoboki
Zsoltot. Elmondja, hogy a képviselők a háziorvosi praxis átadásával kapcsolatban
írásos anyagot kaptak, amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdésük, hozzászólásuk
van a képviselőknek, úgy azokat tegyék meg. Mivel kérdés,hozzászólás nem
hangzott el, kéri dr. Zoboki Zsoltot, hogy pár szóval tájékoztassa a Testületet
koncepciójáról.
Dr. Zoboki Zsolt: Köszönti a Képviselőtestület tagjait. Szakmai önéletrajzát leadta,
azt a képviselők megkapták. Tiszakécskén született, általános iskoláit és a
gimnáziumot is ott végezte, Szegedi egyetemen általános orvosként végzett 1996ban. Kórházban sürgősségi ellátás terén dolgozott. Több évig háziorvost
helyettesített, de akkor az még nem volt háziorvosi szakvizsgához kötve. Jelenleg
szülész-nőgyógyászként praktizál, a szegedi egyetemen tanít, és ha háziorvos akar
lenni, már pedig szeretne az lenni, ahhoz viszont egy licensz vizsgát kell még
tennie, másfél éve van, hogy háziorvosi szakvizsgát tudjon tenni. Ezért körzetben kell
dolgoznia. Ha sikerül minden, úgy még 27 évig kell dolgoznia, és ő Úrkúton szeretne
dolgozni addig, míg nyugdíjas nem lesz.
Az úrkúti háziorvosi praxisról azt mondja, ami jól működik, ahhoz nem akar
hozzányúlni, ami kevésbé, ott szeretne változtatni. Az igényesség és a folytonosság
szem előtt tartásával szeretne dolgozni. Azt a vonalat szeretné továbbra is
képviselni, amit Dóczy doktor nő elkezdett. A szülész-nőgyógyászi szakképzettségét
is szeretné tovább folytatni.
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Igényt tart az orvosi rendelővel egybeépített szolgálati lakásra. Változtatni szeretne
betegfogadás terén. A rendelési időt természetesen úgy fogja megoldani, ahogy
eddig is volt, a helyettesítést szintén. A két asszisztenst is tovább foglalkoztatja, a
bért nem tudja még hogyan fogja kigazdálkodni, de megpróbálja.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megköszöni a tájékoztatást és mivel kérdés,
hozzászólás a képviselők részéről nem volt, kéri szavazzanak.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
a háziorvosi praxis átadásának hozzájárulásához.
1. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2011.
december 1. napjával a Gyrus BT, képviselője dr. Dóczy Mariann, a háziorvosi
praxist (telephely: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.) dr. Zoboki Zsolt részére át kívánja adni, egyben felhatalmazza Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármestert, hogy az érintetteket a határozat megküldésével tájékoztassa
a testület döntéséről.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. szeptember 11.
2. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát,
hogy 2011. december 1.-től az úrkúti körzet háziorvosaként dr. Zoboki Zsoltot a
működtetési jog birtoklási ideje alatt, feladat ellátási szerződéssel, területi ellátási érdekből háziorvosi feladat ellátásával bízza meg, egyúttal dr. Dóczy Mariannal – a Gyrus Bt beltagjával - 1993. szeptember 1. napjától kötött önkormányzati Megállapodást, mely a területi ellátást biztosító háziorvosi tevékenység egészségügyi vállalkozási formában való működtetésére irányult – 2011.
november 30. napjával megszünteti.
3. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselőtestület által elfogadott Feladat ellátási Megállapodást írja
alá, miután dr. Zoboki Zsolt. az ÁNTSZ által kiadott működtetési jogot engedélyező, jogerőre emelkedett határozatának eredeti példányát bemutatta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011.november 30
8.NAPIREND: Vegyes ügyek.
a)Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelő és az orvosi szolgálati lakás
villamos hálózatának felújítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Mindegyik intézményre vonatkozóan kért árajánlatot, a
3 ajánlat közül a legalacsonyabb Gunkl Istváné. Kért ajánlatot az intézmények
felújítás utáni festésére is. Egy ajkai vállalkozó a Polgármesteri Hivatalt felmérte, és
az ajánlata 500 e/Ft+áfa.
Pichler Józsefné: Ez rengeteg pénz. A villanyvezeték felújítással kapcsolatban is
megkérdezi, hogy a Szemünk fénye programon belül akkor mit csináltatott az
önkormányzat, mert még most is fizeti a bérleti díjat.
Rostási Mária jegyző: A Szemünk fénye programon belül a világító testek lettek
felújítva, korszerűsítve, és az azokhoz vezető vezeték lett új, mely kábelcsatornában
megy. Véleménye szerint – amennyiben ez szakmailag lehetséges – ahhoz nem is
kellene hozzányúlni, az maradhatna úgy, ahogy van. Ez is költségcsökkentő tényező
lenne.
Lisztes Győző: Új vezetéket csak ott kellene felújítani, ahol az nagyon szükséges.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ezek az összegek tényleg nagyon magasak, felveszi
gyorsan a kapcsolatos újra a szakemberekkel, és megbeszéli velük, hogy a
kábelcsatornában futó vezeték marad, és csak a többit kell az irodahelyiségekben
megvalósítani. Ugyanígy az orvosi rendelőben is. Ezt követően fogja megrendelni a
munkálatokat.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a
polgármester javaslatát elfogadta.
b)Polgármesteri Hivatal számítógép vásárlásához hozzájárulás.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Rostási Mária jegyző: Szóbeli kérelmében elmondja, hogy a Hivatal számítógépei
eléggé régiek, folyamatosan mennek tönkre, nem javíthatók. Most az igazgatási
ügyintéző gépe romlott el, a karbantartó szerint a javítása gazdaságtalant lenne.
Ezért kéri a Képviselőtestületet, járuljon hozzá egy új számítógép vásárlásához.
A beérkezett 3 db ugyanolyan konstrukciójú ajánlatból az Ajkai Etalon Elektronika
adta a legalacsonyabb árat, 110.278.- Ft.
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné: Ma már számítógép nélkül dolgozni nem is lehet. A maga részéről
támogatja a vásárlást.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

10

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
számítógép vásárlása.
A Képviselőtestület 110.278.- Ft-ot biztosít a Polgármesteri
Hivatal számítógép vásárlása céljából az Önkormányzat
2011. évi költségvetésében a gazdasági tartalék terhére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal.
c) Úrkút SK hozzájárulási kérelme.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István: Nemcsak a sportpálya, de a tornacsarnok a kézilabda miatt is
támogathatók között van.
Dr. Dóczy Mariann: Mit takar a jelzálog jog?
Fülöp Zoltánné polgármester: A határozati javaslat alapján, egy elvi hozzájárulást
ad az önkormányzat ahhoz, hogy amennyiben ez támogatás bejön az Úrkút SK-nak,
akkor a támogatási összeg erejéig jelzálogjogot jegyeztet be az állam. Erre azért van
szüksége, hogy a támogatási összeg csak arra fordítódjon, amire az SK kapta.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozata
Úrkút SK hozzájárulási kérelme.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület a Társasági
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/c. §. (6) bekezdés
a. pontja alapján, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítéséhez előzetes írásbeli
hozzájárulását adja, hogy az úrkúti 371 hrsz-u ingatlanra 15 éves időtartamra
– a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog bejegyzésére.
Felkéri a polgármestert, hogy e határozat mellékletét képező „előzetes
írásbeli hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez” című iratot az Úrkút SK által
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benyújtandó sportkoncepcióhoz írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 1.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN:
Képviselői interpellációk, kérdések
Somogyi Imréné: Kérdésként teszi fel, hogy a Rózsa utcában a közvilágítás mikor
lesz kiépítve.
Fülöp Zoltánné polgármester: A tervezővel kapcsolatba lépett, azonban gondok
merültek fel. Azt mondta, hogy a benzinkútnál a 2. variációról szóló tervezési díjat
fizesse ki az önkormányzat, addig nem csinálja meg a Rózsa utcát.
Rostási Mária jegyző: Mivel az önkormányzat nem rendelte meg a tervezőnél a
benzin kút 2. variációjára a terveket, csak ajánlatot kért, nem érti, milyen tervezői
díjat kellene fizetnie az önkormányzatnak. Tudott dolog volt, hogy a jelzett terület
magánszemély tulajdonában van, akit nem lehet elérni, így az esetleges
hozzájárulását sem tudja megadni.
A Rózsa utcában a közvilágítás bővítését külön is meg lehet rendelni mind a
tervezés, mind a kivitelezésre vonatkozóan.
Pichler Józsefné: Nem is érti, miért kellene a meg nem rendelt tervekért fizetni.
Kérdésként teszi fel, hogy a falu végén a csapadékvíz elvezető árok felújítása hol
tart.
Fülöp Zoltánné polgármester: A Mangán kft-vel tárgyalt az üggyel kapcsolatban, a
közfoglalkoztatottak az árkot kitisztították, a gépi erőt ezt követően a bányával fogja
megoldatni.
Farkas István: Azért a feladat elvégzése sem sima ügy. Meg kell néznie
szakembernek azt, hogy mennyire kell leásni ahhoz, hogy még a csapadékvíz a híd
alatt biztonságosan elfolyjon. Javasolja ezt a Pilter Istvánnal kidolgoztatni, és utána
újra meg kell tárgyalni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megbeszéli Pilter Istvánnal és azt követően
jelentkezni fog a bányánál.
Pichler Józsefné: Sajnos az idő nagyon szorít, már nagyon augusztus vége van,
sürgetni kell az ügyet, hogy még a jó időben meg lehessen oldani.
Somogyi Imréné: A másik javaslata az lenne, hogy a temetőt és a sportpályát ki kell
táblázni a Hősök utca elején, mivel nagyon sokan kérdezik a két helyszín hol
található.
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Rostási Mária jegyző: Ezek a táblák ki vannak téve, azonban a Hősök utca elején
már gondot okozott a konkrét utca tábla kihelyezése is.
Lisztes Győző: Nagyon szűk az utca, igazából nem is tudja hol és hogyan lehetne a
két helyszín tábláit kihelyezni.
Dr. Dóczy Mariann: Elmondja, hogy a Május 1 tér olyan követhetetlen, mármint az
házszámok tekintetében, hogy a mentősöknek folyamatosan gondot jelent ott a
beteg megtalálása. Javasolni kell, hogy minden lakás tulajdonos tegye ki a házszám
tábláját.
Fülöp Zoltánné polgármester: A polgármesteri tájékoztatójában majd ezt is elmondja
a falu lakosságának.
Több tárgy nem volt a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

