Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

Szám:68-17/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. november 24-én
(kedden) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak:Farkas István alpolgármester
Dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Rieger Tibor képviselő

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :
- dr. Puskády Norbert jegyző
Farkas István alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából
6 fő jelen van, így az ülést 17.00-kor megnyitotta. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy
Polgármester asszony egyéb irányú elfoglaltságai miatt nem tud részt venni az ülésen.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest egy
sürgősségi indítvány érkezett, melyet javasol a vegyes ügyek e) alpontjában felvenni a
napirendek közé. Indítványozza továbbá, hogy a zsófiapusztai fakivágást is tárgyalja meg a
Képviselő-testület, így szintén javasolja felvenni a vegyes ügyek f) alpontjában a napirendek
közé. A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
2) A házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások ellátásával
kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
3) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról – rendelet-tervezet
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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4) Döntés a buszfordulónál található betonkorlát cseréjére beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
5) Döntés a Polgármesteri Hivatal tanácsterme parkettájának cseréjére beérkezett
árajánlatokról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

6) Döntés a Közösségi Ház előtetőjének készítésére és homlokzat javítására
beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
7) Döntés a Csokonai utca 1. sz. alatti szociális bérlakásos „Nagyház” ajtócseréinek
és előtetőjének készítésére beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
8) Vegyes ügyek
a) Döntés a Könyvtár nyitvatartási idejének ismételt módosításáról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
b) Jutalmazás
Előterjesztő: Farkas István alpolgármester
c) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
d) ÚKÖ 75/2015. (X.29.) önkormányzati határozat kiegészítése
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
e) 396/7 hrsz. alatti üzletsor tulajdonosainak kérelme
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
f) Nyilatkozat a 012 hrsz. alatti, országos közút megjelölésű ingatlan melletti
fasorok kivágása tárgyában
Előterjesztő: Farkas István alpolgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
Tájékoztatás:
Farkas István alpolgármester: Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy dr. Dóczy
Mariann képviselő a NAV tájékoztatása szerint kikerül a köztartozásmentes adatbázisból.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Valóban kikerültem, azonban a tartozást rendeztem. Nem
tudtam, hogy ilyenkor nem kerülök automatikusan vissza az adatbázisba, ezért csak most
intézkedtem a könyvelőm útján a kérelemről.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a tájékoztatást
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati Rendszer pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: polgármester
E napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében került sor, melyről külön jegyzőkönyv
készült.
2.NAPIREND: A házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások
ellátásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Megkérem Jegyző Urat, hogy ismertesse, hogy miért kerül sor
erre a döntésre.
dr. Puskády Norbert jegyző: 2016. január elsejével változnak a jogszabályok. A változás a
szociális, valamint a gyermekvédelmi törvényt érinti. Ehhez kapcsolódóan a végrehajtási
rendeletek még nem készültek el, csak rendelet-tervezet állt a rendelkezésünkre. Fontos
szempontnak tartottuk, hogy a két szolgáltatást a jövőben gazdaságosabban és legalább
azonos szakmai színvonalon tudjuk ellátni. A költségvetési törvény szerint a család és
gyermekjóléti szolgáltatás után 3 000 000,- Ft-ot fog kapni az önkormányzat. Ez fedezi a
költségeket, valamint át tudjuk csoportosítani a házi segítségnyújtásra is. Az előzetes
kalkulációk alapján elég lesz ez az összeg. Házi segítségnyújtás kapcsán öt fő gondozottal
számoltunk egyébként, mely után szintén kapni fog az önkormányzat normatívát. Szakmailag
szerintem sokat számít, hogy a magunk urai leszünk, költségek szempontjából pedig számolni
kell azzal, hogy Ajka 30 000 fő körüli város, mely által valószínűleg be kellene fizetni a
társulás költségvetésébe.
Pichler Józsefné képviselő: A társulástól szakmai segítséget kaptak?
dr. Puskády Norbert jegyző: Megkérdeztük a családsegítőt, valamint a házi gondozót és
amellett agitáltak, hogy minden szempontból jobb lenne, ha itt lenne a szolgáltatások
székhelye.
dr. Dóczy Mariann képviselő: Ők végeznek máshol is munkát vagy csak Úrkúton?
dr. Puskády Norbert jegyző: Nem, csak Úrkúton.
dr. Dóczy Mariann képviselő: Akkor ez nem igényel plusz munkát ide, igaz?
dr. Puskády Norbert jegyző: Két fő közalkalmazott lesz felvéve a feladatra, akik jelenleg is
Úrkúton dolgoznak. A bérüket az előzetes kalkulációk szerint fedezi a költségvetési
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normatíva.
Farkas István alpolgármester: Az a véleményem, hogy ha pénzügyileg hozzá kell majd
járulnunk, akkor legalább tudjuk, hogy mire ment el a pénz, mert helyben lett felhasználva.
Szerintem jobban járunk, ha helyben látjuk el a feladatot. Egyébként Szőc község már jelezte,
hogy kilép, így a társulás mindenképp átalakul.
dr. Puskády Norbert jegyző: Igen, ők már korábban meghozták az ezzel kapcsolatos
döntésüket, illetve Ajka is elküldte az erre vonatkozó előterjesztésüket.
Pichler Józsefné képviselő: És ehhez készültek a szakmai programok?
dr. Puskády Norbert jegyző: Igen. Telefonon egyeztettem a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatallal, akik szakhatóságként véleményezni fogják a szakmai programokat és azt
tanácsolták, hogy a rendelet-tervezet szerint készítsük el. Mivel szakmailag így nem lehet jól
megcsinálni, ezért előfordulhat, hogy a közeljövőben módosítani kell ezeket.
Farkas István alpolgármester: Amennyiben több kérdés hozzászólás nincs, javaslom a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2015. (XI. 24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdése alapján a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást, mint
települési
polgármesteri
hivatalt
működtető
önkormányzat, - 2016. január 1-től vagy amennyiben
a szolgáltatás jogerős bejegyzése későbbi, a jogerőre
emelkedés napjától - biztosítja Úrkút község
közigazgatási területén,
2. az 1. melléklet szerint elfogadja a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programját,
3. a házi segítségnyújtást - 2016. január 1-től vagy
amennyiben a szolgáltatás jogerős bejegyzése
későbbi, a jogerőre emelkedés napjától - biztosít
Úrkút község közigazgatási területén,
4. a 2. melléklet szerint elfogadja a házi segítségnyújtás
szakmai programját,
5. a 3. mellékletben foglaltak szerint kiegészíti az Úrkút
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
10/2013.
(IV.
30.)
önkormányzati rendeletének 4. függelékét,
6. 2015. december 31-i nappal kiválik a Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból,
7. felszólítja a jegyzőt, hogy a szolgáltatások térítési
díjaival kapcsolatos rendelet-tervezetet a képviselőtestület következő ülésére készítse el,
8. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-6 pontban
foglaltakhoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye,
a társulási ülésen a fenti álláspontot képviselje.
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Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-6 pontban foglaltak esetében: 2015.
november 30.
7. pontban foglaltak esetében: következő képviselőtestületi ülés
3.NAPIREND: A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról – rendelet-tervezet
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Előző testületi ülésen már volt szó a szociális juttatásokról.
Elegendő összeg áll rendelkezésre, hogy a rendkívüli juttatások összegét megemeljük 25 000,Ft-ról 50 000,- Ft-ra. Ezenkívül a 90 napról 30 napra csökkenne a két kérelem beadása közötti
minimális időtartam.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Egyetértek a módosítással, hatékonyabb a segítségnyújtás
ezáltal.
Pichler Józsefné képviselő: Arról már volt szó a bizottsági ülésen is, hogy a „Nagyház”-ban
módot kell találni rá, hogy valamiféle Házirend legyen elfogadtatva és betartatva az ott
lakókkal, mivel a közös helyiségek tisztán tartásáról nem gondoskodnak. Amennyiben egy ott
lakó újból kérelmet ad be, lehetne mérlegelni, hogy betartja-e a Házirend szabályait.
Farkas István alpolgármester: Fog megjelenni idén egy pályázat – amelyet át is küldtem
polgármester asszonynak - a „Településképet meghatározó épületek külső felújítása és
energetikai korszerűsítése” cím alatt, amit direkt erre az épület felújítására be lehet nyújtani.
90 %-os a támogatás mértéke.
Farkas István alpolgármester: Igen, megnéztük, foglalkozni fogunk vele, amint megjelenik. A
Házirend elkészítéséről is gondoskodunk. Továbbá meg szeretném kérni a testületi tagokat,
hogy amennyiben ismernek alacsony jövedelemmel rendelkezőt, akinek jól jönne egy kis
plusz pénz, az jelezze, hiszen a segélyezés körében tudunk adni a téli tüzelő megvételére is
támogatást vagy most vannak a villanyóra leolvasások is, ami szintén előre nem látható
kiadásként merül fel egy családban.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
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képezi.)
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
4.NAPIREND: Döntés a buszfordulónál található betonkorlát cseréjére beérkezett
árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: A betonkorlát ugyebár – közismert nevén – a Makk Hetes
presszó mögött van. Mindenki jól ismeri a kanyart. A betonkorlátok tönkre mentek, bedőlnek
az árokba, így szükséges onnan eltávolítani azokat, illetve a külső íven szalagkorláttal
felváltani. Három árajánlat lett bekérve, a legkedvezőbb ajánlatot a Strabag Általános Építő
Kft.adta.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata:
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a buszfordulónál lévő betonkorlát cseréjére
beérkezett árajánlatok közül a Strabag Általános Építő
Kft 822.960.-Ft összegű árajánlatát fogadja el,
melynek előirányzatát a 2015. évi költségvetési
rendelet általános gazdálkodási tartaléka terhére.
2) felhatalmazza a polgármestert az
meghatározott feladatok elvégzéséhez
szerződés megkötésére.
3) felkéri
a
jegyzőt
végrehajtására

az

1.pontban
szükséges

előirányzat-módosítás

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. november
30.
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi költségvetési
rendelet-módosítás
5.NAPIREND: Döntés a Polgármesteri Hivatal tanácsterme parkettájának cseréjére
beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
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Farkas István alpolgármester: Itt is három ajánlat került bekérésre, azonban én személy szerint
a műszaki tartalmakat nem tartom egyértelműnek, nem alkalmasak az összehasonlításra. Nem
derül ki például a parketta minősége az ajánlatokból. Ahogy elnézem, erre a parkettára is fel
lehetne tenni az újat, nem is volna szükség bontásra. Az iskolában is lesz parkettázás és ott
sincs szükség a felbontásra, és jóval olcsóbb is az egész, pedig ott háromszor ekkora területről
beszélünk.
Rieger Tibor képviselő: Egyetértek az Istvánnal, ez így túl drága. A pénzt később is el lehet
költeni, javaslom, hogy járjuk jobban körbe a műszaki tartalmat.
Lisztes Győző képviselő: Van lehetőség elhalasztani a döntést?
dr. Puskády Norbert jegyző: Polgármester asszony kérte be az ajánlatokat, és bevallom én sem
értek ehhez. Amennyiben a Testület nem fogadja el egyiket sem, úgy arról kell határoznia.
Farkas István alpolgármester: Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatokat nem fogadja
el. Felszólítja a polgármestert, hogy az árajánlathoz csatolt műszaki tartalmak pontosításáról
gondoskodjon, amennyiben szükséges kérjen be további árajánlatot.”
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
beérkezett árajánlatokat nem fogadja el. Felszólítja a
polgármestert, hogy az árajánlathoz csatolt műszaki
tartalmak pontosításáról gondoskodjon, amennyiben
szükséges kérjen be további árajánlatot.”
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
6.NAPIREND: Döntés a Közösségi Ház előtetőjének készítésére és homlokzat javítására
beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Korábban már beszéltünk erről a munkáról. Itt is három ajánlat
került bekérésre. Javaslom a legalacsonyabb ajánlat elfogadását.
Pichler Józsefné képviselő: Jövőre ott még érdemes kőburkolatot lefektetni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a Közösségi Ház előtetőjének készítésére, valamint a
homlokzat javítására beérkezett árajánlatok közül
Schneider Helmut vállalkozó 429.000.-Ft összegű
árajánlatát fogadja el, melynek előirányzatát a 082091
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése feladatok karbantartási előirányzatai
terhére, valamint kormányzati funkción belüli
átcsoportosítással biztosítja.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges
szerződés megkötésére.
3) felkéri
a
jegyzőt
végrehajtására.

az

előirányzat-módosítás

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. november
30.
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi költségvetési
rendelet módosítása
7.NAPIREND: Döntés a Csokonai utca 1. sz. alatti szociális bérlakásos „Nagyház”
ajtócseréinek és előtetőjének készítésére beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Külön van az előtető, külön vannak az ajtófelújítások.
Mindegyikre 3 árajánlat érkezett. Javaslom a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Minden lakás kap egy új ajtót, plusz még a bejárat?
Farkas István alpolgármester: Igen.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Csokonai u. 1.sz. alatti szociális bérlakásos „Nagyház”
1) ajtócseréinek kivitelezésére beérkezett árajánlatok
közül a Fehér Ablak Kft. 1.298.070.-Ft összegű
árajánlatát,
2) bejárati ajtó fölé előtető készítésére beérkezett
árajánlatok közül pedig a Schneider Helmut 235.000.Ft összegű árajánlatát
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fogadja el, mely kivitelezéseknek előirányzatát a
2015. évi költségvetés általános gazdasági tartaléka
terhére biztosítja.
3) Felhatalmazza a polgármestert az 1-2) pontokban
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges
szerződések megkötésére.
4) Felkéri a jegyzőt
végrehajtására.

az

előirányzat-módosítás

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-3 pontban foglaltak esetében: 2015.
november 30.
4. pontban foglaltak esetében: legközelebbi
költségvetési rendelet-módosítás

8.NAPIREND: Vegyes ügyek.
a) Döntés a Könyvtár nyitvatartási idejének ismételt módosításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Igazodni kell az igényekhez, ezért kerül sor az ismételt
módosításra. A módosítást követően csak délelőtt lenne nyitva szombatonként a könyvtár.
Szombat délután nincsenek sehol a megyében nyitva könyvtárak és itt Úrkúton is az az igény,
hogy inkább szombat délelőtt legyenek nyitva.
Rieger Tibor képviselő: Anno nem a könyvtár miatt lett a szombat délutáni nyitva tartás
bevezetve, hanem a közösségi ház miatt. Ha szombat délután ott rendezvény van, akkor
amúgy is nyitva van, egyébként, nem hiszem, hogy bárki is kihasználná a szombat délutáni
nyitva tartást.
Lisztes Győző képviselő: Ha nem mennek délután, akkor kár nyitva tartani.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Közösségi Ház és Könyvtár
nyitvatartási
idejéről
szóló
20/2015.
(III.30.)
önkormányzati határozatát módosítja és 2015. december
1-től a Közösségi Ház és Könyvtár szombati nyitvatartási
idejét 9-13 óráig állapítja meg, a többi napi nyitvatartási
idő módosítása nélkül.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: az ülést követően azonnal
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b) Jutalmazás
Előterjesztő: alpolgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Az eddigi gyakorlat szerint a három negyedéves költségvetési
rendelet módosításkor szokott dönteni a képviselő-testület – már amikor döntött – az
önkormányzat foglalkoztatásában lévő köztisztviselők jutalmazásáról. A költségvetésben lesz
egy maradvány összeg, melynek terhére javasoltam az előterjesztésben szereplő jutalmakat. A
köztisztviselők egész éves áldozatos munkája elismeréseként javasoltam számukra 750 000,Ft-os jutalmat megállapítani, illetve a Polgármester asszonynak is javasoltam 350 000,- Ft-ot,
hiszen lezárult több sikeres projekt, valamint jelentős pályázati pénzekhez jutott az
önkormányzat
Rieger Tibor képviselő: Igen, a Mester utca, valamint az óvoda felújítására elnyert pályázati
pénzek valóban jelentősek.
Farkas István alpolgármester: Én még fenti összegen kívül javasoltam időarányosan Jegyző
úrnak is jutalmat megállapítani, azonban Ő ezt kategórikusan visszautasította.
Dr. Puskády Norbert jegyző: Köszönöm szépen de, úgy gondolom, hogy míg próbaidős
vagyok, addig nem illik ilyesmit elfogadni, illetve inkább a köztisztviselők kapjanak jutalmat,
megérdemlik.
Farkas István alpolgármester: Ahogy számolom itt még maradna 172 E Ft, melyből javaslok
150 E Ft-ot megállapítani a jegyzőnek. Szerintem szavazzuk meg.
Rieger Tibor képviselő: Ha akarja, ha nem.
Dr. Puskády Norbert jegyző: Köszönöm szépen.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a Köztisztviselők illetménye terhére 900 000,- Ft
összegű jutalmat ad az Úrkúti Polgármesteri
Hivatalban dolgozó öt fő köztisztviselő és a jegyző
számára. Utasítja a jegyzőt, illetve a polgármestert,
hogy a jutalmazásról gondoskodjon.
2) a Köztisztviselők illetménye terhére 350 000,- Ft
összegű jutalmat ad Fülöp Zoltánné polgármesternek
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a
megválasztása
elismeréseként.

óta

3) felkéri
a
jegyzőt
végrehajtására.

az

elvégzett

munkája

előirányzat-módosítás

Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. december
10.
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi
költségvetési rendelet-módosítás
c) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Farkas István alpolgármester: Javaslom elfogadni a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
70/2013. (X.30.) önkormányzati határozatával elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően
áttekintette, és azt változatlan formában elfogadja.
Felszólítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:folyamatos
d) ÚKÖ 75/2015. (X.29.) önkormányzati határozat kiegészítése
Előterjesztő: polgármester
(Az írásos előterjesztést a képviselők az ülésen megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Korábbi testületi döntésünket kell kiegészíteni, mivel a
határozat nem tartalmazta az előirányzat forrását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Május
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1 tér csapadékvíz elvezetésének javítási munkái és a
Május 1 tér meglévő vízelvezető áteresz javítása
munkálatok elvégzéséről szóló 75/2015. (X.29.)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint kiegészíti:
„Az árazott költségvetésben szereplő összeget az általános
gazdasági tartalék terhére biztosítja az önkormányzat.
Felkéri
a
jegyzőt
az
előirányzat-módosítás
végrehajtására.”
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
e) 396/7 hrsz. alatti üzletsor tulajdonosainak kérelme
Előterjesztő: polgármester
(Az írásos előterjesztés a testületi ülésen kiosztásra került.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: Utólag érkezett egy kérelem. Ez az ABC üzletsora, ahol a Zizi
vendéglő, a posta – mely önkormányzati tulajdon - a zöldséges, a hentes és az ABC. Az
általuk benyújtott ajánlatból a műszaki tartalom hiányos, nem derül ki pontosan, hogy mit
szeretnének, illetve a megadott árakat ha összehasonlítom, akkor nem jönnek össze a
területek, amik az üzletek előtt vannak. Műszakilag a térkövezést egy ilyen szilárd beton
aszfalton én nem tudom elképzelni, mert a térkövezés nem ilyen aljzat előkészítésre
vonatkozik. Ehhez az új burkolathoz kérnek az önkormányzattól bizonyos hozzájárulást.
Előzetesen ezt műszakilag komolyabban körül kellene járni: milyen műszaki megoldás jöhet
szóba, ha tényleg megcsináljuk akkor az egész terület legyen megcsinálva és mindenki terület
arányosan járuljon hozzá ennek a költségeihez.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Ezt a kérelmet jobban elő kellett volna készíteniük.
Pichler Józsefné képviselő: Igen. További furcsaság, hogy az ABC előtt nem az egész
területet szeretnék letérkövezni, hanem csak egy részét.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
396/7 hrsz. alatti üzletsor tulajdonosainak kérelmét
elutasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat az üzletsor előtti járda
térkövezésének tárgyában a kivitelezés műszaki
tartalmával, költségeivel kapcsolatban, illetve kérjen be
további árajánlatokat.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
f) Nyilatkozat a 012 hrsz. alatti, országos közút megjelölésű ingatlan melletti fasorok
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kivágása tárgyában
Farkas István alpolgármester: Megkérem Jegyző urat, hogy ismertesse tényállást.
Dr. Puskády Norbert jegyző: Előző pénteken, november 20-án, két zsófiapusztai lakos jelezte,
hogy Zsófiapuszta környékén, az út mentén fákat vágnak ki. Ekkorra már az erdőből kiérve
Zsófiapuszta felé már ki voltak vágva a fák az út mentén. Erről az Önkormányzat előzetesen
semmi értesítést nem kapott. Polgármester asszonnyal azonnal kimentünk a helyszínre és a
helyszínen tartózkodó favágóktól felvilágosítást kértünk. A favágók a Jákófa Kft.
alkalmazottjai voltak, akik bemutatták a szerződésüket. Megadták a Jákófa Kft.
ügyvezetőjének, illetve a Magyar Közút Nonprofit Kft. munkatársának a közvetlen
telefonszámát. Én a Jákófa Kft. ügyvezetőjével Járóka Sándorral beszéltem telefonon, akik
csak annyit tudott mondani, hogy érvényes szerződéssel rendelkeznek, további
információkkal Győriványi Dániel, a Közút munkatársa tud szolgálni. Polgármester asszony
felhívta őt is, aki megerősítette, hogy Ő adott engedélyt a fakivágásra. Mivel aznap
szabadságon volt, azt kérte, hogy hétfőn írásban, az email címére küldjünk egy megkeresést.
Hétfőn reggel betelefonált Gasztonyi Erzsébet ajkai, illetve volt zsófiapusztai lakos, aki
szintén sérelmezte a fakivágást. Megkért, hogy mint jegyző állítsam le a fakivágásokat a fás
szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése
alapján. Időközben elektronikus úton megkerestük Győriványi Dánielt, aki kora délután
megküldte a kérdéseinkre a válaszokat. Ebben kifejtette, hogy a hivatkozott kormány
rendeletet nem kell alkalmazni, mivel ezekre a fákra a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, az pedig a közút tulajdonosának hatáskörébe delegálja
a döntési jogosultságot. Kifejtette továbbá, hogy a terület nem áll védelem alatt, így a
természetvédelmi hatóságot sem kellett engedély miatt megkeresnie, ez eljárása mindenben
megfelel a hatályos jogszabályoknak. A fakivágás indokaként a fák balesetveszélyességét
emelte ki, illetve a leendő útfelújítást. Kora délután érkezett a Veszprém megyei Napló
szerkesztőségéből egy megkeresés, miszerint a kedden megjelenő Naplóban, főoldalon
szeretnének foglalkozni a fakivágással. Az önkormányzat álláspontját írásban megküldtük a
Naplónak, melyben sajnálatunkat fejeztük ki a fák kivágása kapcsán, kiemelve, hogy a
természet védelme nekünk is célunk, azonban csak egy jogi eszközünk van a fakivágás
megállítására, ez pedig a terület természetvédelmi terület besorolás alá helyezése volna,
melyet azonban az önkormányzat nem tud vállalni, mert akkor a fák ápolása, illetve a
felelősség is minket terhelne, melyre az önkormányzatnak nincsen kapacitása. Jelenleg itt
tartunk.
Farkas István alpolgármester: És akkor a vázsonyi elágazó felé, az erdőig halálra van ítélve az
a fasor gyakorlatilag.
Dr. Puskády Norbert jegyző: Igen. A Közút egyébként már többször kijelölte vágásra a fasort.
Rieger Tibor képviselő: Egyetértek azzal, hogy nagyon szépek a fák és amikor ültették őket, a
lovas szekér forgalom korában, akkor nagyon jók voltak, de szerintem egyetlen fa sem ér
annyit, ha emberéletet veszélyeztet. Célszerűbbnek tartom kivágni a fákat, mert ha egy autós
lesodródik az útról, akkor ne fának ütközzön, hanem menjen le a szántásra. Az uralkodó
szélirány felőli oldalra pedig sövényeket kellene ültetni, ami megfogja a havat.
Hangsúlyozom, hogy természet és környezetbarát vagyok, de szerintem az út szélén
veszélyesek azok a fák.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Az a háromszögű terület is az útfelújítás miatt lett kivágva?
Dr. Puskády Norbert jegyző: A helyszínen dolgozó favágó azt hallotta, hogy ott körforgalmat
szeretnének kialakítani. Én abból a szempontból célszerűnek tartom azon a területen a
fakivágást, mert legalább belátható lenne az útszakasz, amikor kikanyarodik az autós.
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Farkas István alpolgármester: Nevetségesnek tartom a körforgalom kialakítását, hiszen a
forgalom sem akkora. Szerintem az egész fakivágás hátterében a fakitermelés áll.
Stáll Zsolt képviselő: Abban háromszögben van egy katonának a sírkeresztje is, nem? Nem ez
volt az indoka annak, hogy nem nyúltak ahhoz a területez?
Rieger Tibor képviselő: Igen egy kereszt van ott. Nyilván, ha azt meg akarják tartani, akkor
körforgalmat kellene kialakítani, de szerintem célszerű lenne, azt a szakaszt kiegyenesíteni.
Farkas István alpolgármester: Én úgy tudom, hogy a körforgalom kialakításának feltétele a
forgalom megléte. Szoktak ilyenkor forgalomszámlálást is végezni, de nem fognak ott
körforgalmat kialakítani.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Szerintem nem csak egy fa lehet balesetveszélyes, hanem az
árok is, amibe belecsúszhat az autós. Ha pedig kivágják a fát, akkor ültessenek a helyére.
Farkas István alpolgármester: Nonszensznek tartom, ha kivágnak egy fát ami
balesetveszélyes, akkor a helyére újat ültetnek. Az ugyanúgy balesetveszélyes lesz előbbutóbb.
Stáll Zsolt képviselő: Minden fa egyébként nem lehetett beteg, szerintem elég lett volna ha
körülbelül minden harmadik fa kerül kivágásra.
Farkas István alpolgármester: Ha megnézed a kivágott tuskókat, azok fehérek, nem voltak
betegek. A Közút indokai alapján Ajka felé az összes út menti fát ki lehetne vágni.
Célszerűnek tartanék az önkormányzat nevében kiadni egy nyilatkozatot, melyben elítéljük
ezt az eljárást, az alábbi szöveggel:
„Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 012 hrsz. alatti, országos közút
megjelölésű ingatlan melletti fasorok kivágásával kapcsolatban az alábbiakat jelenti ki.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elítéli a komoly természeti értéket
képviselő, 012 hrsz. - természetben a 7308 sz. út - menti fasor kitermelésének eljárását.
Az út mentén tájképet meghatározó hárs- és kőrisfasor került telepítésre XIX-XX. sz.
fordulója táján. Az út a Magyar Állam tulajdonában áll, de az azt szegélyező fasor ÚrkútZsófiapuszta arculatát jelentősen meghatározza.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által elrendelt fakivágásokról az Önkormányzat előzetesen
nem lett értesítve, így véleményének előzetesen nem tudott hangot adni.
Az Önkormányzat csak abban az esetben ért egyet egy fa – különösen a tájképet meghatározó,
természeti értéket képviselő – kivágásával, ha arra baleset megelőzés céljából valóban
szükség van és más megoldás nem lehetséges.
A 7308 sz. út felújítása véleményünk szerint közérdekű cél, emellett időszerű is, azonban a
természetes környezetet óvni, ápolni szükséges.
Fentiekkel összhangban az Önkormányzat megkéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy
nyilatkozzon, hogy a kivágott, illetve kivágásra jelölt fák miért balesetveszélyesek, ezen
tényeket ki és mi alapján állapította meg. Adjon továbbá tájékoztatást arról, hogy a
balesetveszély elhárításának van-e más módja, illetve, hogy az útfelújítás milyen műszaki
okok alapján érinti az út menti fákat.”
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
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hatfuozatothozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9 0 l 20 l s. (XI.z 4.) ö n ko rm án y zati határ ozata
Úrkút Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete a
0I2 hrsz. alatli, országos közút megjelölésű ingatlan
melletti fasorok kivágásával kapcsolatban az alábbiakat

jelenti ki.

Úrkút Község Önkormányzatának

Képviselőtestülete
elítélia komoly természeti értéketképviselő, 0I2lusz. természetben a 7308 sz. ut - menti fasor kitermelésének
eljárását.

Az ii

mentén tájképet meghatározó hars- és kőrisfasor
keriilt telepítésrexlx-xx. sz. fordulója tájan. Az'űt a
Magyar Áttam tulajdonában áll, de az azt szegélyező fasor
Úrkrit-zsofi apusáa arculatát j elentősen meghatátozza.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. áltaI

elrendelt

fakivágásokról az Önkormrírryzat előzetesen nem lett
értesítve,így véleményénekelőzetesen nem tudott hangot

adni.

€

Az Önkormányzat csak abban az esetben ért egyet egy fa _
különösen a tájképet meghatároző, természeti értéket
képviselő kivágásával, ha arra baleset megelőzés
céljából valóban szükség van és más megoldás nem
lehetséges.

A 7308 sz. ut felújítása vélemónytink szerint közérdekű
cél, emellett időszeni is, azonban a természetes
kornyezetet óvni, ápolni szi.ikséges.

Fentiekkel összhangban az Önkormiínyzat megkéri a
Magyar Kózilt Nonprofit Zrt-t,hogy nyilatkozzon, hogy a

kivágott, illetve kivágásra jelölt fák
balesetveszélyesek, ezen tényeket ki és mi

miért
alapjén
áIlapította meg. Adjon továbbá tájékoztatást arról, hogy a
balesetveszély elhrírításrínakvan-e más módja, illetve,
hogy az útfelújításmilyen műszaki okok alapján érinti az
út menti fákat."

NAPIREND UTAN:
Több trírgy, kérdésés interpelláció nem volt, ezért az alpolgátrmester az ülést 18 óra 10
perckor berekesztette.
kmft.
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polgármester

fwNS

ő-.?^k,U|+<

dr. Puskády Norbert

jegyző

