Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és
Igazgatási Bizottsága
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E -mail:jegyzourkut@vnet.hu
Szám: 81-9/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. november 24-én (csütörtökön) du. 15.40 órai kezdettel megtartott Gazdasági
és Igazgatási Bizottsági üléséről.
Jelen vannak:
- Rieger Tibor elnök
- Pichler Józsefné bizottsági tag
- Stáll Zsolt bizottsági tag
Tanácskozási joggal részt vesz:
- Fülöp Zoltánné polgármester
- dr. Puskády Norbert jegyző
Rieger Tibor elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Bizottság mindhárom tagja jelen van, így az ülést 15.40-kor
megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét.
A Bizottság egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet
fogadta el:
Napirend:
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek használatáról
Előterjesztő: polgármester

…/2016.

(…)

3) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet, valamint a lakáscélú helyi támogatásokról szóló
15/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
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5) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól
Előterjesztő: polgármester
6) Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése
Előterjesztő: polgármester
7) 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakás bérleti szerződésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
8) Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: alpolgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1.napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Fülöp Zoltánné polgármester: Korábbi testületi döntések végrehajtása lett átvezetve, valamint
a hivatalsegéd nyugdíjazása miatti jutalom megállapítását javasoljuk elfogadni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 58/2016. (XI.24.) határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezetéről
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt változtatások
nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek használatáról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés,hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: A rendelet-tervezet egy régi, 2005-ben elfogadott rendelet helyébe lépne,
így már javasolt volt a felülvizsgálat.
Pichler Józsefné tag: Jellemzően milyen közterület-használati tevékenységeket vesznek
igénybe a kérelmezők?
Fülöp Zoltánné polgármester: Többnyire a mozgóboltok kérelmezik a közterület-használatot,
valamint van két pavilon is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 59/2016. (XI.24.) határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezetéről
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
közterületek használatáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezetet megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint a
lakáscélú helyi támogatásokról szóló 15/2015. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Pichler Józsefné tag: A Szociális Bizottság egyetért a rendelet-tervezettel. Reméljük, hogy a
rászorultakon tudunk segíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 60/2016. (XI.24.) határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati
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rendelet, valamint a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 15/2015.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezetéről
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet, valamint a lakáscélú helyi támogatásokról
szóló 15/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt
változtatások nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 10/2014.
(IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: A kommunális adómérték emelését mi indokolja?
Fülöp Zoltánné polgármester: Egyrészt csökkenő bevétellel kell számolnia az
önkormányzatnak, másrészt viszont indokolt a lakosság hozzájárulása a kommunális
beruházások önerejének növeléséhez.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 61/2016. (XI.24.) határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezetéről
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
helyi adókról szóló 10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tüzelőanyag támogatás
helyi szabályairól
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Stáll Zsolt tag: Idén is kuglizva kapják meg a rászorultak?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, ehhez kapcsolódik a következő napirendi pont is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 62/2016. (XI.24.) határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezetéről
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló …/2016. (…)
önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt változtatások
nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások
megrendelése
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Nem szerepel a határozati javaslatban a szállítás költsége. Erről tudunk
már valamit?
Fülöp Zoltánné polgármester: A testületi anyag kiküldésekor még nem állt rendelkezésre
összeg. Jelenleg is csak annyit tudunk, hogy maximum 1500,- Ft/m3+Áfa lesz a szállítás
költsége, attól függően, hogy honnan szállítják a fát. Még a Verga Zrt-vel pontosítani
szükséges ezeket.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 63/2016. (XI.24.) határozata
a szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások
megrendeléséről
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások
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megrendeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakás bérleti szerződésének
módosítása
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Rieger Tibor elnök: Ez a negyedik lakás, ha jól számolom, ahol a 130,- Ft/m2 bérleti díj
megállapításra kerül. Javaslom elfogadni, hogy egységes bérleti díjak legyenek a szociális
lakásokban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 64/2016. (XI.24.) határozata
a 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakás bérleti szerződésének
módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakás bérleti szerződésének
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Alpolgármester Úr az előterjesztő, akinek az indokolásával egyetértek,
hiszen szépen fejlődik a falu.
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönöm szépen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 65/2016. (XI.24.) határozata
a polgármester jutalmazásáról
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Urkút Község onkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága
polgármester jutalmazásáről szőIő előterjesztést megtárgyalta,
Képviselő-testületnek elfo gadásra

j

avasolj

a.

Felelos: elnök
Határidő: azonnal
Több tárgy nem volt, az elnök az iilést 16 őra 05 perckor berekesztette.
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