
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

………………………………..............................................................………………………...

Szám:91-8 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. április 26..-án           
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester

              dr. Dóczy Mariann,             
             Lisztes Győző,  
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Távolmaradását bejelentette:  , Farkas István,Nagy Szabina képviselő
                                                                  
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 5 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 5  igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND: 1)  Úrkút Község Önkormányzata 2011. évi költségvetés végrehajtására
                        - rendelet tervezet -. 
                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                  2) 2011. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
                       Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                  3) Szabálysértési tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek 
                      hatályon kívül helyezése - rendelet tervezet -.
                      Előadó. Rostási Mária jegyző    
                             
                  4) Napközi Otthonos Óvoda működéséről beszámoló különös tekintettel a
                        óvodai gyermeklétszám alakulására.
                        Előadó: Karisztl Jánosné óvodavezető

                  
                  5)  Vegyes ügyek:
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                        a.) 2012/2013-es tanévben, nevelési évben indítható iskolai és óvodai
                             csoportok számának meghatározása.
                             Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                            
                        b.)Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás 
                            jóváhagyása.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester                        

                       c.) Kis Éva Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakos kérelme lakásbérleti 
                            jogviszony meghosszítására
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                        e.) Tenk Attila ügyvezető igazgató felajánlás a volt „Belfegor” étterem 
                              épületének önkormányzat részére való megvételére.
                             Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                        f.) dr Bauer András úrkúti lakós terület használata iránti kérelem.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                       g.) 2012 évi EU Önerő Alapra pályázat benyújtása.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
      

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné: Amennyiben nem lehet az ingatlant megosztani, mit lehet tenni, 
mert az tény, hogy amely épületek a 41 hrsz-u ingatlanon vannak, azok közül csak 
az egyik, az „emeletes” iskola szolgál egyértelműen iskolai célokat.

Rostási Mária jegyző: Az egyik lehetséges mód a  terület megosztásával 
kapcsolatosan  a rendezési terv módosítása ami elég hosszú, és költséges is. A 
másik az épületek rendeltetésének meghatározása, illetve ezek feltüntetése. Pl. 
iskola, lakás, közösségi épület.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az épület feltüntetéssel kapcsolatos eljárást megkezdi.

A Képviselőtestület a  Jelentést és az alábbi határozatot  egyhangúlag – 5 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül – elfogadta
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                                                         28/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat

                                                         A Képviselő-testület a 23/2012. (III.26.) számú
                                                         önkormányzati határozatot, mely az 
                                                         önkormányzat tulajdonában lévő 41 hrsz-u
                                                         ingatlan megosztására irányult, visszavonja.

                                                         Felelős: polgármester
                                                         Határidő: azonnal        

NAPIREND TÁRGYALÁSA:  

1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata 2011. évi költségvetés
                        végrehajtása – rendelet-tervezet-.

                       Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:
                                             
Pichler Józsefné:  A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról elmondja, hogy a 
szakfeladatokon, jó pár helyen a 100 %-os teljesítéshez közelítünk, van ahol – dologi
kiadásoknál – meg is haladjuk kissé, azonban a Felhalmozási kiadásoknál több 
helyen a teljesítés 0 %. Törekedni kell a tervezett felújítások végrehajtására. 
A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
                                az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
                                végrehajtásáról.

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

                                 
2.NAPIREND. 2011. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
                       Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi  határozatot hozta:
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            Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                            29/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata

                        a 2011. évről szóló összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés 
                             elogadásáról

A Képviselő-testület:

1) 2011. évi  belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves összefoglaló jelentést
elfogadja  és  felhívja  az  intézményvezetőket  a  jelentésben  foglalt
megállapítások, javaslatok maradéktalan végrehajtására. 

2) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa
a döntésről. 

Felelős:     polgármester, jegyző, intézményvezetők.
Határidő:  értelemszerűen

3.NAPIREND: Szabálysértési tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek 
                      hatályon kívül helyezése - rendelet tervezet -.
                      Előadó. Rostási Mária jegyző    

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Elmondja, hogy ennek az előterjesztésnek többször is neki kellett 
„futnia”, hogy értse, miről is van szó.

Rostási Mária jegyző: Igyekezett közérthetően és lényegre törően fogalmazni, de 
kellett idéznie a jogszabályokat is. A lényeg, hogy az április 15.-ig hatályban lévő 
szabálysértési jogszabály alapján az esetek többségében a jegyző járt el, ez most – 
átmenetileg – az új jogszabályok alapján változott. A képviselő-testület által alkotott 
rendeletekben  tiltott,  kirívóan közösségellenes magatartásokat meghatározhat, 
azonban e hatáskör címzettje maga a képviselő-testület, illetve e hatáskörét 
átruházhatja bizottságaira, vagy polgármesterére, a jegyzőre 2012. dec. 31-ig nem.

Dr. Dóczy Mariann:  A bírságot nem lehet behajtani?

Rostási Mária jegyző: Az igazgatási bírságot adók módjára nem lehet behajtani, aki 
időben nem fizeti meg, annak késedelmi pótlékot kell felszámítani.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi  rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
                                az önkormányzati szabálysértési rendelkezések hatályon
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                                kívül helyezéséről.

Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  a  szabálysértésekről,  a
szabálysértési  eljárásról  és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló 2012.
évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:

1. §. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi
a) az ebtartásra vonatkozó 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet 13. §-a
b) a környezet védelméről szóló 9/2005. (VIII.2.) önkormányzati rendelet 12.

§. (1) és (2) bekezdése,
c)  az  önkormányzat  jelképeiről  és  a  jelképek  használatáról  szóló  5/2006.
(III.21.) önkormányzati rendelet 9. §.-a
d)  a  közterületek  használatáról,  fenntartásáról  szóló  11/2005.  (X.18.)
önkormányzati rendelet  25. §.-a
e)  a  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  14/2002.  (XII.19.)
önkormányzati rendelet 18. §. (2) és (3) bekezdése,
f) az állattartás szabályairól szóló 13/2009. (VIII.12.) önkormányzati rendelet
6. §.-a,

2. §. Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

Fülöp Zoltánné                                                      Rostási Mária
polgármester                                                                jegyző

A rendeletet 2012.április 27.-én kihirdettem:

      Rostási Mária
          jegyző

4.NAPIREND: Napközi Otthonos Óvoda működéséről beszámoló különös tekintettel  
a                      az  óvodai gyermeklétszám alakulására.
                        Előadó: Karisztl Jánosné óvodavezető

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Karisztl Jánosné óvodavezető:  Előterjesztésének alátámasztásául szóban is 
elmondja, hogy szerinte nincs drasztikus gyereklétszám csökkenés az óvodában. 
Minden éven jönnek családok, ahol több gyermek is van, de az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy el is mennek családok. A következő nevelési év – 2012/2013 – 
végére is meg lesz a 61 fős létszám. 

Somogyi Imréné: Az elhangzottak alapján, ezek szerint megmarad a 3 csoport. 
Ugyanis egy anyuka azt kérdezte tőle, tényleg megszűnik-e a 3. csoport a „régi” 
óvodában.
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Karisztl Jánosné óvodavezető: Véleménye szerint a 3 csoport megmarad.

Rostási Mária jegyző: Sajnálatos módon a gyereklétszám nem csak Úrkúton, de az 
egész ország területén csökkenő tendenciát mutat. Az óvoda megfelelő 
fenntartásához, működéséhez legalább olyan pénzügyi feltételek szükségesek, mint 
amilyen pénzügyi kondíciókkal az önkormányzat ebben az évben még rendelkezett. 
Tudott dolog, hogy mind az iskola, mind az óvoda fenntartási költségeihez  az 
önkormányzat ugyanannyit – esetenként többet is – tett hozzá, mint amennyi az 
állam általi finanszírozás volt.  Az úrkúti önkormányzat évek óta nagyon takarékos 
gazdálkodást folytatott, folytat az ismert beruházások – szennyvízcsatornázás, 
vízvezeték építés – saját erejének biztosítása, és e beruházások elkészülte után az 
önkormányzati utak helyreállítása miatt. Amennyiben a következő évben az állami 
normatívák csökkenni fognak, és a jelzett beruházások az idén megvalósulnak, úgy 
az önkormányzat felhasználja a tartalékait, és ezt követően az intézmények 
működtetése is gondot jelenthet. Elmondja még, hogy az óvoda konyhájának 
gazdaságos kihasználtsága érdekében a szociális étkeztetésre is nagy hangsúlyt 
fektetnek.

Dr. Dóczy Mariann: A szociális étkezők körében – akik általában  idős, egyedül élők -
pozitív elismertséget nyert a minőségi ebéd, a házhoz szállítás lehetősége.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás legutóbbi 
ülésén lett tárgyalva az óvodák társulási formában való működtetése. Ez az úrkúti 
önkormányzatot jelenleg nem érinti, de érdemes elgondolkodni rajta. Javasolja az 
előterjesztést elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
határozat-hozatal mellőzésével az óvodavezető előterjesztését elfogadta.

5.NAPIREND: Vegyes ügyek.

a) 2012/2013-es tanévben, nevelési évben indítható iskolai és óvodai 
     csoportok számának meghatározása.
    Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Somogyi Imréné:  Igazából  az óvodai csoportok számáról a kérdésére választ 
kapott, már az ezt megelőző napirendi pontnál, de megnyugtató, hogy az 
előterjesztés is 3 óvodai csoportról szól

Pichler Józsefné: Az  általános iskolánál 1-2 évig nem lesz gond, mert első osztály az
elkövetkezendő években is indul.. Ez a 2012/2013-as évben induló első osztály a 24 
fővel szép létszám, jó lenne, ha minden évben ennyi elsős lenne.
 
A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az 
alábbi határozatot hozta.
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                            30/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata
                            indítható tanulócsoportok és óvodai csoportok számáról.    

                       Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben

1.) a Hauser Lajos Általános Iskolában az indítható tanuló csoportok száma: 8, az
indítható napközis csoportok száma: 1.

2.) a Napközi Otthonos Óvodában a  az indítható csoportok száma: 3

3.) az iskolai és óvodai körzethatár a község teljes közigazgatási területe.

 
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: intézményvezető

                        b.)Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás 
                            jóváhagyása.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester                        

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: A nemzetiségi önkormányzat  változtatás nélkül elfogadta a 
Megállapodás?

Rostási Mária jegyző: Az április 20.-i testületi ülésen, változtatás nélkül elfogadta a 
nemzetiségi önkormányzat.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az 
alábbi határozatot hozta.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                            31/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata

                            az Úrkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról  

 Képviselő-testület:
1) a Úrkút Község Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési

megállapodást    jóváhagyja,  egyidejűleg  felhatalmazza a  Polgármestert
annak aláírására.  

2) az  1)  pontban  meghatározott  együttműködési  megállapodás  aláírásával
egyidejűleg  a  2007.  március  12.  napján  aláírt  megállapodás  hatályát
veszti.

Határidő:  2012. április 30.
Felelős:    Polgármester

7



                      c.) Kis Éva Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakos kérelme lakásbérleti 
                            jogviszony meghosszítására
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Lisztes Győző: Csak reménykedni lehet, hogy a család időben be fogja fizetni a 
lakbért.
Dr. Dóczy Mariann: Igen, ez így van, de a kilakoltatás is szörnyű dolog lenne.
Javasolja az előterjesztés szerint a lakás kiutalását.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az 
alábbi határozatot hozta.

           Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                            32/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata
                            Kis Éva  és élettársa Orsós Roland részére önkormányzati lakás
                            bérbe adása.
                     

A Képviselőtestület a tulajdonában lévő Úrkút, Csokonai u. 1. 
szám alatt lévő  „nagyház” épület emeletén lévő lakást Kis Éva 
és élettársa Orsós Roland Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti 
lakósok részére 2013. április 30. napjáig bezárólag bérbe adja. A
havi lakbér összege:  6150.- Ft.
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására 
felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

                        e.) Tenk Attila ügyvezető igazgató felajánlás a volt „Belfegor” étterem 
                              épületének önkormányzat részére való megvételére.
                             Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Az ajánlattal kapcsolatban az a vélemény, hogy amíg az 
önkormányzat tulajdonában lévő utak tele vannak kátyúval, amíg az önkormányzat 
ilyen nagy beruházások előtt áll mint a csatornázás, a vízvezeték építés, addig nem 
engedhető meg, hogy egy vendéglátó üzletet megvegyen és üzemeltessen.

Somogyi Imréné: Másra nem lehetne használni?

Dr. Dóczy Mariann: Eléggé lelakott, rossz állapotban van az épület. Vendéglátó 
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üzletként nem is lehetne használni, de mi másra lehetne? Nem támogatja ő sem a 
megvételét, amíg ilyen fontos beruházások előtt áll az önkormányzat.

Pichler Józsefné: Elmondja még, ha pénzügyileg az önkormányzat bírná is a 
„Belfegor” megvételét, úgy akkor is a volt kultúrház megvételét javasolná, mert ahhoz
nagy terület is van, és több mindent lehetne kezdeni.

Dr. Dóczy Mariann: Szerinte minden képviselő így lenne vele, egyetért Pichlernével.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ő is egyetért Pichlernével, és ebben a bizonytalan 
pénzügyi helyzetben nem lehet egy ilyen épületet megvásárolnia az 
önkormányzatnak. 

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az 
alábbi határozatot hozta.

           Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                            33/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata
                            volt „Belfegor” étterem épületének megvásárlási ügye.

                            Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni 
                             Tenk Attila ügyvezető igazgató felajánlásával és nem vásárolja 
                             meg a Lalo 2000 Kft tulajdonában lévő volt „Belfegor” elnevezésű
                             étterem épületét.
                             A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a
                             tulajdonost tájékoztassa.

                             Felelős: polgármester
                             Határidő: 2012. május 5.

                        f.) dr Bauer András úrkúti lakós terület használata iránti kérelem.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az 
alábbi határozatot hozta.

           Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                            34/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata
                            dr. Bauer András úrkúti lakós „beépítetlen terület” elnevezésű
                            ingatlan használat iránti kérelme.

                           A Képviselő-testület az 517/49 hrsz-ú ingatlan mögötti  
- önkormányzati tulajdoni - területből, a mellékel térkép-
kivonaton jelölt területet mezőgazdasági hasznosításra, térítés-
 mentesen használatba adja  dr Bauer András Úrkút, Hősök u. 34. 
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sz. alatti lakós  részére mindaddig, míg a területet az önkormányzat
 más célra nem kívánja használni, illetve igénybe venni.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. május 15.

                       g.) 2012 évi EU Önerő Alapra pályázat benyújtása.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Ez a pályázat nagyon jól jön az önkormányzatnak. Reméli meg is 
nyeri .

Lisztes Győző: Feltétlenül el kell készíteni a pályázatot és be kell adni.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az 
alábbi határozatot hozta.

           

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                       35/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata
                       2012 évi EU Önerő Alapra pályázat benyújtása. 

1) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkor-
mányzatok és társulásaik  európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás ki-
egészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III.01.) BM ren-
delet alapján  a Környezet és Energia Operatív Program keretében az ivóvíz-
minőség javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósuló projekt tá-
mogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 2. fordulós „Úrkút ivóvíz ellátá-
sa biztonságának javítása” tárgyú KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 azono-
sító számú pályázathoz kapcsolódóan EU Önerő Alap pályázatot nyújt be 
saját forrás kiegészítésére.

- A pályázó megnevezés: Úrkút Község Önkormányzata
-  A fejlesztés megnevezése: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001„Úrkút   

ivóvíz ellátása biztonságának javítása” 
- A fejlesztés összköltsége:     nettó  111.968.000.- Ft.
- A fejlesztés pénzügyi ütemezése és forrásszerkezete az alábbi:

2012. évi/Ft (nettó)

Elszámolható költség 111.968.000
I.1. KEOP támogatás (tá-        
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mogatási intenzitás: 90,00
%)

        100.771.200

I.2. Saját forrás (10,00 %)           11.196.800
       Ebből: EU Önerő Alap
                  támogatás

 
          11.196.800

Összesen: 111.968.000

2) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy amennyi-
ben az önkormányzat nem nyeri el az Eu Önerő Alap támogatását, akkor a 
projekthez szükséges költségekből a saját forrást az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II.13.) rendelet 5. sz. melléklet 2. sorában sze-
replő előirányzat terhére biztosítja.

3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézke-
dés nyilatkozat megtételére.

Felelős: polgármester                                                                                                     
Határidő:2012. május 15.

NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN:

A) Képviselői interpellációk, kérdések.

Somogyi Imréné: Kérdésként teszi fel, hogy mi van a Sikosék előtti árok felújításával, 
amelyre tavaly megvette az önkormányzat az anyagot. Szintén kérdésként teszi fel, hogy 
milyen előrelépés van a  Nagy Viktóriáék telekigénylésével kapcsolatban.

Fülöp Zoltánné polgármester: A Sikosék előtti csapadékvíz elvezető árok felújításáról beszélt 
Várbíró Tamással, mivel a munkagépek függvénye a felújítás. A telekmegosztás elvégzésére a
megbízást kiadta, a vázrajzokat az elmúlt héten küldte meg megbízott. 

Pichler Józsefné: Hol tart a telekmegosztás, mikor lehet a jelzett területet értékesíteni a 
kérelmezők részére. Ez a megosztási ügy már tavaly nyár óta húzódik. Nem érti ezt az 
időhúzást.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az út kialakítása miatt is sok idő veszett el, és egyébként is 
hosszadalmas mindenhol az ügyintézés. 

Pichler Józsefné: Már lassan egy éve lesz, és még mindig nem haladt előre ez az ügy, amit 
kétségbe ejtőnek talál. Másik kérdése arra irányul, hogy a Rákóczi utcában a benzinkút 
környékén a  közvilágítás bővítéssel mi van.

Fülöp Zoltánné polgármester: A  volt „benzinkút” előtti közvilágítás bővítésre tervek vannak, 
a kivitelezésre 3 ajánlatot kér, hogy majd a Testület dönteni tudjon, ki lesz a kivitelező.

Pichler Józsefné: Szeretné, ha a Polgármester Asszony  a felvetődött feladatok elvégzésére 
mielőbb sort kerítene. Ezt követően elmondja, hogy az önkormányzati utak eléggé kátyúsak, 
főleg a Hősök utcában a foci pálya melletti útszakaszon alig lehet közlekedni.

Dr. Dóczy Mariann: Ezt ő is alátámasztja, mivel nap mint nap arra jár személygépkocsival,  és
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elég nehéz a kátyúkat kikerülni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az idei év költségvetésében az utak kátyúzására nem lett 
tervezve, ezért javasolja, hogy a gazdasági tartalék terhére 400.000.- Ft-ot használjon fel az 
önkormányzat az önkormányzati utak kátyúzására.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                            36/2012. (IV.26.)  önkormányzati határozata
                            önkormányzati utak kátyúzása.

                       A Képviselő-testület az önkormányzati utak kátyúzására a 2012. évi
                       költségvetésben, a gazdasági tartalék terhére 400.000.- Ft-ot 
                       biztosít.

                       Felelős: polgármester
                       Határidő: azonnal

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

kmft

          Fülöp Zoltánné                                                        Rostási Mária
          polgármester                                                                jegyző
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