Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:32-10 /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. július 11-én
(csütörtökön) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatala (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) –
tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
Meghívott és nem jelent meg: Kardos Antalné nemzetiségi önk. elnök
Távolmaradását bejelentette : Somogyi Imréné alpolgármester, Farkas István
képviselő ,Nagy Szabina képviselő
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 4 fő jelen van.
Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
– 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND: 1) Közterület filmforgatás célú használatáról szóló rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

2) Települési tájegységi értéktár létrehozásának lehetősége
Előadó: polgármester

3) Vegyes ügyek.
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a)
Szennyvízberuházás
módosításáról.

befejezési

határidejének

Előadó: polgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
(Az írásos beszámolót a Képviselő-testület előre, írásban megkapta.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri beszámoló elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.napirend: Közterület filmforgatás célú használatáról szóló rendelet-terve
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: A rendelet mindenféle módosítás nélkül elfogadható. A
közterület-foglalási díj is illeszkedik az önkormányzat ilyen vonatkozású
rendeleteihez. Településünkön ritkán fordul elő, hogy filmforgatás folyik, így ritkán
lesz alkalom ezután is arra,hogy közterület-foglalási díj kerüljön kiszabásra.
Lisztes Győző képviselő: Az előterjesztésből egyértelműen kitűnik, hogy a falutévé
adása, illetve a foci meccsekről szóló tudósítás nem ide tartozik.
Fülöp Zoltánné polgármester: A rendelet-tervezetet mindkét Bizottság megtárgyalta
és a Testületnek elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a mozgóképről szóló
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2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1.§ (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv) szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:
filmforgatási céljára történő közterület-használat) a Veszprém Megyei
Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.
(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni
mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban
a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa
jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a
hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán
érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterülethasználatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem
hagyható jóvá.
(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb
parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai
kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg
a teljes közterület-használat 40 %-át.
2.§ (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja
meg az egy hetet.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
3.§ A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival
történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E
kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
4.§ (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt
kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget
élvez.
(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.
(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek,
akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven
belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy
jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet,
vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását
megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a
közterületet.
5.§ A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és kiszolgálás
esetén 500 Ft/m2/nap, stáb parkolása esetén 300 Ft/m2/nap közterület-használati
díjat kell fizetni.
6.§ A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
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7.§ Ez a rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba.
Fülöp Zoltánné

Rostási Mária

polgármester

jegyző

2. napirend: Települési tájegységi értéktár létrehozásának lehetősége
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Jó lenne, ha településünkön is lenne valami
nevezetesség, ami hungarikumnak is számít, de bármennyire gondolkodott ezen,
igazából semmi nem jutott eszébe. Az előterjesztés alapján bármikor létrehozható az
Értéktár Bizottság. Javaslata, hogy akkor kerüljön létrehozásra, amikor konkrét
javaslat hangzik el települési értékre vonatkozóan.
Pichler Józsefné képviselő: Egyetért Dóczy képviselő-társával, neki is ez a
véleménye.
Fülöp Zoltánné polgármester: A települési értéktárat szerinte is csak akkor kellene
létrehozni, amikor valamilyen települési értéktárra javaslat születik.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2013. (VII.11.) önkormányzati határozata:
Települési értéktár létrehozásának lehetősége
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról,
hogy az Önkormányzat – a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás ellenére - nem kíván élni
települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3.napirend: Vegyes ügyek.
a)
Szennyvízberuházás
módosításáról.
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befejezési

határidejének

Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Nem érti miért lett a szennyvíz csatorna kiviteli határideje
2014. május 31. Arról volt szó, hogy az idén október végéig befejeződik.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az októberi határidő a faluban lévő csatornázási
munkálatok befejezését jelenti, a május 31-i határidő pedig a véghatáridő, amikor
már a rendszernek üzemelnie kell.
Pichler Józsefné képviselő: Ezek szerint október 31.-e után lehet kötbért kikötni,
ahogy azt a műszaki ellenőr a megbeszélésen mondta.
Fülöp Zoltánné polgármester: Kötbért a kivitelező nem akar fizetni, mert ő nem tehet
arról, hogy nem tud dolgozni a telepen.
Pichler Józsefné képviselő: Szerinte a kivitelező nem veszi komolyan az
önkormányzatot.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Ha október végéig nem lesz kész a csatorna és nem
lehet kötbért sem kivetni, akkor milyen szankciót lehet alkalmazni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Akkor nincs szankció.
Lisztes Győző képviselő: A kivitelező arra hivatkozik, hogy rajta kívül álló okok miatt
– az áramellátás hiánya miatt – nem tudja befejezni.
Pichler Józsefné képviselő: A megbeszélésen elhangzott, hogy a faluban október
végéig be lesz fejezve a csatorna, csak azokon a pontok kell majd dolgozni, ahol a
gerincvezetékkel kell összekötni egy-egy mellékvezetéket. Ehhez kell tartania magát
az önkormányzatnak, a polgármesternek. A 2013. október 31-i dátum a
határozatban feltétlenül legyen benn.
A Képviselő-testület Pichler Józsefné képviselő javaslatával egyhangúlag egyetért.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: A főutat is napokkal, hetekkel előbb felmarták, és nem
dolgoznak rajta a közlekedés viszont mind gyalogosan, mind járművel nagyon
balesetveszélyes. Annyit el kellene érni a kivitelezőnél, hogy a kavicsokat
felsöpörjék, vagy eltüntessék, de valamilyen formában tegyenek rendet.
Pichler Józsefné képviselő: A faluban ez miatt is elég nagy a felháborodás, mert
semmi rendszer nincs abban, ahogy dolgoznak. Ez látszik a főúton is. Ezért
gondolja úgy
Fülöp Zoltánné polgármester: Szólni fog a Csabának, hogy tisztíttassa le legalább a
főutat.
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Rostási Mária jegyző: A döntés meghozatala előtt a módosított határozatot szó
szerint felolvassa.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2013. (VII.11.) önkormányzati határozata:
szennyvíz csatorna kivitelezéséről szerződés-módosítás

Úrkút Község Önkormányzatának képviselő-testülete
1) a június 6-ai testületi ülést követő egyeztető megbeszélés alapján a
csatorna beruházásra vonatkozó befejezési határidő a község területén
2013. október 30., míg a műszaki átadás-átvétel határideje: 2013. május
31.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosításhoz
szükséges intézkedéseket 1.) pontban megfogalmazottak szerint tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések:
Lisztes Győző képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy mi lesz a Sikosék előtti árok
felújítással. Így nem maradhat, mert kárba vész az eddig elvégzett munka.
Pichler Józsefné képviselő: Feltétlenül be kell fejezni, hisz már 3 évvel ezelőtt meg
lettek vásárolva a betonelemek, ami nem kevés pénz.
Fülöp Zoltánné polgármester: Már a polgármesteri tájékoztatóban is jelezte, hogy a
Sikosék előtti árok felújításának gépi munkálatai a Mangán Kft segítségével és az
önkormányzat közfoglalkoztatottai és a traktoros-közterületi karbantartó
közreműködésével elkészült. Azonban a burkoló elemek elhelyezését nem célszerű
a közfoglalkoztatottakra bízni, ehhez szakember szükségeltetik. Több képviselővel
történt megbeszélés alapján 3 ajánlatot kért a burkolóelemek lehelyezésére, illetve
beépítésére, azonban az ajánlatok nem arra irányultak, amit kért, így nem lehet őket
összehasonlítani. Újat kért, melyekről rendkívüli ülésen kellene majd dönteni.

Több

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

Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző
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