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

Szám:79-5/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. május 31-én (kedden)
du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak:
- Fülöp Zoltánné polgármester
- Farkas István alpolgármester
- dr. Dóczy Mariann képviselő
- Rieger Tibor képviselő
- Lisztes Győző képviselő
- Stáll Zsolt képviselő
- Pichler Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :
- dr. Puskády Norbert jegyző
- 10. napirendi pont e) alpontja tekintetében Karisztl Jánosné óvodavezető
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület mind a 7
tagja jelen van, így az ülést 17.00-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2) Rendelet-tervezet a helyi népszavazásról
Előterjesztő: polgármester
3) Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4) Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli
és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet,
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valamint a térítési díjakról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
5) Döntés telekalakításról
Előterjesztő: polgármester
6) Döntés pályázatokon való indulásról
Előterjesztő: polgármester
7) Testvér-települési megállapodás
Előterjesztő: polgármester
8) Döntés iskolai kerítés elbontásáról
Előterjesztő: Polgármester
9) Döntés elbirtoklásról
Előterjesztő: Polgármester
10) Vegyes ügyek
a)

Döntés a gyermeknapi
hozzájárulásáról
Előterjesztő: Polgármester

rendezvény

megvalósításának

önkormányzati

b) Helyi értéktár létrehozása
Előterjesztő: Polgármester
c) Térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározása
Előterjesztő: Polgármester
d) Döntés a zsófiapusztai szennyvíz-csatorna javítás költségviseléséről
Előterjesztő: Polgármester
e) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,
valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet
ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
Előterjesztő: polgármester
f) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Rendelet-tervezet
költségvetésének módosításáról

Úrkút

Község

Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
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Önkormányzatának

2016.

évi

Fülöp Zoltánné polgármester: Az időközben felmerült módosításokat tartalmazza. Kiemelném
a jubileumi jutalmat, mely csak jövőre jár a kolléganőnek. Megkaptuk a 27 ezer forintos
támogatást is az „Autómentes napra”. Ezen kívül technikai módosítások kerültek átvezetésre.
Pichler Józsefné képviselő: Miért csak jövőre jár a jubileumi jutalom?
Fülöp Zoltánné polgármester: Jogszabályváltozás miatt nem lehet hozzászámolni az 1992.
előtti munkaviszonyt a munkában töltött évekhez.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
2.NAPIREND: Rendelet-tervezet a helyi népszavazásról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A helyi népszavazásról szóló rendeletet a jogszabályi környezet
változása miatt kellett felülvizsgálni, hiszen ez az egyik legrégebb óta hatályban lévő
rendeletünk. A tervezet a választópolgárok 15 %-ban határozza meg a népszavazási
kezdeményezéshez szükséges aláírások számát. Ez körülbelül 250 fő lehet.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
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3.NAPIREND: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Felülvizsgáltuk ezt a rendeletet is. Aktualizálva lett a rendelet,
hogy megfeleljen a központi jogszabályoknak, emellett az elírások, elcsúszott számozások is
javítva lettek. Az átadott hatáskörök változása is átvezetésre került, melyet a többi
önkormányzati rendelet változása indokolt. Érdemi változást nem tartalmaz.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: A módosítást a kormányhivatal kezdeményezte?
Fülöp Zoltánné polgármester: Valamikor a kormányhivatal jelzésére kell felülvizsgálni a
rendeletet, de jelen esetben ezt önként tettük meg. Szépen sorban végig fogunk menni a helyi
rendeleteken, hogy megfeleljenek a hatályos jogszabályi környezetnek és a mindennapi
gyakorlatnak.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
4.NAPIREND: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet, valamint a térítési
díjakról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Korábbi testületi döntésen megerősítettük azt a szándékot, hogy
a házi segítségnyújtást július 1-től önállóan látjuk el. A gondozottak jelenleg is 360,- Ft-ot
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fizetnek a gondozásért, melyen nem szándékozunk emelni.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet,
valamint a térítési díjakról szóló 4/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
5.NAPIREND: Döntés telekalakításról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Egy korábbi folyamat finisében vagyunk. Keller Krisztián
szerette volna megvásárolni a háromszöget a telke fölött, hogy ne ferdén kelljen kerítést
építenie. A költségvetési rendeletben szerepelt a telekmegosztás költsége, így azt lefolytattuk,
a változási vázrajz elkészült. Az építési szabályzat szerint átlagos telekszélességnek 20
méternek kell lennie, ennek megfelelően lettek a telkek kimérve. Menet közben Farkas István,
dr. Dóczy Mariann és Lipp Zoltán jelezték telekvásárlási szándékukat.
Pichler Józsefné képviselő: Az eladási árat értékbecslő határozta meg?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen.
Pichler Józsefné képviselő: És a közművek kialakítását a befolyt összegből kezdeményezzük?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. Arra fordítanánk.
Pichler Józsefné képviselő: A többi telekre van érdeklődő?
Dr. Puskády Norbert jegyző: Szóbeli érdeklődés volt.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül, Farkas István
és dr. Dóczy Mariann tartózkodásával – az alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2016. (V.31.) határozata
a telekalakításról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
telekalakításhoz hozzájárul, azzal, hogy
- Keller Krisztián (Úrkút, Sport u. 12.) 518/2 hrsz-ú
ingatlanába beolvad 825 m2 terület, melyért bruttó
1 237 500,- Ft-ot fizet meg egy összegben,
- Lipp Zoltán (Úrkút, Hősök u. 40.) kérelmező részére
eladja a kialakuló 516/9 hrsz-ú, 1 000 m2 területű
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant,
melyért bruttó 1 500 000,- Ft-ot fizet meg kérelmező,
egy összegben,
- Farkas István és Farkasné Lipp Adrienn (Úrkút,
Hősök u. 65.) kérelmezők részére ½-1/2-ed arányban
eladja a kialakuló 516/10 hrsz-ú, 1 002 m2 területű
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant,
melyért bruttó 1 503 000,- Ft-ot fizet meg kérelmező,
egy összegben.
- Dr. Dóczy Mariann és Dr. Tóth János (Úrkút, Hősök
u. 36.) kérelmezők részére ½-1/2-ed arányban eladja a
kialakuló 516/7 hrsz-ú, 1 000 m2 területű kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, melyért
bruttó 1 500 000,- Ft-ot fizetnek meg kérelmezők, egy
összegben.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 516/9, az 516/10 és az 516/7 hrsz-ú ingatlanokra
négy éves beépítési kötelezettséget ír elő azzal, hogy a
beépítési kötelezettség kezdő időpontja a víz, villany,
szennyvízelvezetés
közműhálózat
üzembe
helyezésének időpontja. Amennyiben a kérelmező
beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az
Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg a fent
meghatározott vételáron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
változási vázrajz záradékolására, valamint a fenti
jogügyletekhez szükséges szerződések megkötésére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: folyamatos
6. NAPIREND: Döntés pályázatokon való indulásról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Június 2-a és június 7-e a beadási határidő, úgyhogy minden
információ rendelkezésre áll. Az iskola energetikai korszerűsítésére felmérettük az iskolát. A
végleges számok még nincsenek meg, de körülbelül 75-80 millió forint lenne a beruházási
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költség, és így 50 %-os energia-megtakarítást lehetne elérni. Ami nem szerepel az
előterjesztésben, hogy a projektmenedzseri feladatokat várhatóan az ajkai önkormányzat fogja
ellátni, mivel náluk alkalmazásban áll megfelelő végzettségű szakember. Az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések BM-es pályázatba az orvosi rendelő felújítását raktuk be.
Ez a tető tisztítását és impregnáló-réteggel való bevonását, valamint fűtéskorszerűsítést
jelenti. A másik BM-es pályázatban a Béke utca és Rákóczi utca melletti járda felújítását
szeretnénk szerepeltetni.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2016. (V.31.) határozata
a TOP-3.2.1.-15 kódszámú pályázaton való indulásról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a TOP-3.2.1.-15 kódszámú Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű című – az
előterjesztésben foglalt tartalommal történő – pályázat
benyújtásával.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2016. június 7.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2016. (V.31.) határozata
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
intézményfejlesztés alcélú támogatási igény benyújtásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések intézményfejlesztés alcélú támogatási igény
benyújtásával a Május 1 tér 7. sz. alatti orvosi rendelő
felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt
tartalommal – és a szükséges 5 % önrészt (260.577 Ft-ot )
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének K7
pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére
biztosítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2016. június 2.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2016. (V.31.) határozata
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az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
belterületi utak, hidak, járdák alcélú támogatási igény
benyújtásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések belterületi utak, hidak, járdák alcélú
támogatási igény benyújtásával a Béke utca és részben
Rákóczi utca melletti járda felújítása érdekében – az
előterjesztésben foglalt tartalommal – és a szükséges 15 %
önrészt (2.388.416 Ft-ot) az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének K7 pályázatokhoz önrész
biztosítása előirányzat terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2016. június 2.
7.NAPIREND: Testvér-települési megállapodás
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A nemzetiségi nappal egybekötve kerülne aláírásra a
megállapodás. Nagyjából összeállt a négynapos rendezvény programja. A költségek
viseléséről is nagyjából van megállapodás, de még nem tudunk pontos összeget, ezért van így
megfogalmazva a határozati javaslat. Ami biztos, hogy az önkormányzat bérli a sátort, illetve
már megrendeltem a „Testvértelepülésünk Oberpleichfeld táblát”. A vendégek elszállásolása
és vendégül látása megoldott. A kereskedelmi egységeket is megkerestük, ők élelmiszer
felajánlásával támogatják a vendégek étkezését. Díszvendégként Fenyvesi Zoltán, valamint
Óvádi Pétert hívtuk meg. Előbbi vállalta a rendezvény védnöki posztját is.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2016. (V.31.) határozata
a testvér-települési megállapodásról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a testvér-települési szerződés szövegét, utasítja
egyúttal a polgármestert annak aláírására. A több napos
rendezvény lebonyolítását követően részletes pénzügyi
elszámolás alapján dönt a költségek viseléséről.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: jegyző és polgármester
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8. NAPIREND: Döntés iskolai kerítés elbontásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A költségvetési rendeletben 1,8 millió forinttal számoltunk
bontásra és építésre. A bontásra kértünk három árajánlatot, egyúttal aktualizáltuk a kerítésre
az ajánlatot. A tervezett forrás elegendő lesz. A Baumidex adta a legolcsóbb ajánlatot,
javaslom őket megbízni a munkálatokkal. Stáll Zsolt kérését pedig továbbítom a
kivitelezőnek, hogy a szolgálati lakás kéményének bontását is csinálja meg, lehetőleg gratis.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2016. (V.31.) határozata
az iskolai kerítés elbontásáról
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Hauser Lajos Általános Iskola előtti betonkerítés
bontásáról beérkezett árajánlatok közül a Baumidex
Kft. bruttó 1.206.500.-Ft összegű árajánlatát fogadja
el.
2.) A kivitelezés előirányzatát a K7 felújítások
előirányzat terhére biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges
szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2016. augusztus 10.
9.NAPIREND: Döntés elbirtoklásról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Megtörtént az ingatlan kataszter felülvizsgálata és több esetben
is van olyan ingatlan használat, mely egyébként az önkormányzat tulajdona lenne, de már
évtizedek óta az ott lakó ingatlantulajdonosok használják. Ennek megfelelőn a jogi rendezésre
tettünk javaslatot. Még egy folyamatban lévő eset van.
Farkas István alpolgármester: A többi ingatlan, melyet a kataszter feltárt, azzal mi történik?
dr. Puskády Norbert jegyző: Felvettük a nyilvántartásba, mint önkormányzati vagyont.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2016. (V.31.) határozata
a 410/1 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a 410/1 hrsz-ú, garázs, udvar
megnevezésű, természetben a Jókai u. 2/8 melletti ingatlan
Somogyi Imréné (sz. Szabó Ildikó) 1/1 tulajdonába
kerüljön elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a felmerülő
költségeket kérelmező állja.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző és polgármester
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2016. (V.31.) határozata
a 412/18 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a 412/18 hrsz-ú, gazdasági épület, udvar
megnevezésű, természetben a Jókai u. 4/1 melletti ingatlan
Puskády Péterné (sz. Vogl Éva) 1/1 tulajdonába kerüljön
elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a felmerülő költségeket
kérelmező állja.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző és polgármester
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül, Rieger Tibor
tartózkodásával – az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016. (V.31.) határozata
a 420/7 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a 420/7 hrsz-ú, garázs, udvar megnevezésű,
természetben a Ligetsor utca 9. melletti ingatlan Rieger
Tibor 14/20-ad, Szabó Kálmán 3/20-ad, Adamek Istvánné
3/20-ad (sz. Orbán Gizella), tulajdonába kerüljön
elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a felmerülő költségeket
kérelmezők állják.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző és polgármester
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2016. (V.31.) határozata
a 396/12 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a 396/12 hrsz-ú, gazdasági épület
megnevezésű, természetben a Rákóczi u. 43 mögötti
ingatlan Imri Zoltán és felesége Imri Zoltánné (sz. Pichler
Szilvia) 1/3-1/3-ad, valamint Máté Rajmund 1/3-ad
tulajdonába kerüljön elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a
felmerülő költségeket kérelmezők állják.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző és polgármester
10. NAPIREND: Vegyes ügyek
a) Döntés a gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati hozzájárulásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Gyereknap a hétvégén sikeresen lebonyolódott. Színvonalas
programot állítottak össze a szervezők. Idén bruttó 190 500 forintot terveztünk be, azonban a
támogatási kérelmükben ennél magasabb hozzájárulást kértek. Javaslom a pótelőirányzatot a
gazdasági tartalék terhére bruttó 59 500 forinttal megnövelni.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2016. (V.31.) határozata
a
gyermeknapi
rendezvény
megvalósításának
önkormányzati hozzájárulásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermeknap megrendezésének költségeihez bruttó
250 000,- Ft összeggel járul hozzá, melyet a költségvetési
rendeletben tervezett dologi kiadások előirányzatból
(190 500,- Ft) biztosít, valamint e célra átcsoportosít a
gazdasági tartalék terhére bruttó 59 500,- Ft
pótelőirányzatot.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: polgármester és jegyző
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b) Helyi értéktár létrehozása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Erről már a jogszabály megjelenésekor nemlegesen döntött a
testület azzal, hogy ha jobb rálátás nyílik az értéktár működésére, akkor felülvizsgálja korábbi
döntését. Horváthné Rieger Anita kulturális közfoglalkozott karolta fel az ügyet, mivel a
környező településeken működik már és pozitív tapasztalatai vannak ez ügyben. A helyi
értéktárba felvett értékeket lehet minősíteni, bekerülhet a megyei, esetleg az országos
értéktárba. Később lehet pályázni az értékek ápolására, fenntartására. Anita már összeállított
egy 30-as listát a lehetséges helyi értékekről. Első lépésként egy bizottságot kell alapítani,
valamint a szervezeti és működési szabályzatot kell elfogadni. A bizottsági tagokat úgy
próbáltuk összeállítani, hogy minden területről legyen hozzáértő és elhivatott személy. Az
önkormányzat részéről Pichler Józsefnét javaslom, a nemzetiségi önkormányzatból Pichler
Józsefet. Horváthné Rieger Anita, mint kulturális közfoglalkoztatott lenne a motorja a
bizottságnak és Rostási József, mint Úrkút könyvének megírója és Úrkút életének kutatója,
pedig az elnöki posztot látná el. Hátrányokkal biztos nem jár, javaslom az előterjesztés
elfogadását.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül, Pichler
Józsefné tartózkodásával – az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2016. (V.31.) határozata
a Helyi értéktár létrehozásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
települési értéktár megalapítását határozza el.
A képviselő-testület Úrkút Települési Értéktár Bizottságot
alakít, az alábbi tagokkal:
-

elnök: Rostási József, a Faluvédő és Kulturális
Egyesület tagja,
Horváthné Rieger Anita kulturális szervező,
Pichler József, az Úrkúti német nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Pichler Józsefné önkormányzati képviselő.

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával
és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra
vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési
szabályzatot elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét
tájékoztassa.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. június 30.
c) Térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Alpolgármester Úr tett javaslatot a település térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A rendszer kiépítése nem újkeletű szándéka az önkormányzatnak, hiszen
korábban pályázati forrásból próbáltuk kiépíteni.
Farkas István alpolgármester: Engem az döbbentett meg, hogy 4 000 gyermek tűnt el és nem
került elő tavaly. Ez döbbenetes szám.
Pichler Józsefné képviselő: Borzasztóan magas szám. Többségük sajnos nem családban
nevelkedik és nincs is meg nekik a biztos családi háttér.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2016. (V.31.) határozata
térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja meg a térfigyelő
kamerarendszer – különös tekintettel az átmenő
forgalomra és a frekventáltabb helyekre - telepítésének
lehetőségeit és költségeit, majd legkésőbb szeptember 30ig terjessze a képviselő-testület elé a kiépítésre irányuló
javaslatát.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
d) Döntés a zsófiapusztai szennyvíz-csatorna javítás költségviseléséről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönöm mindenkinek az ügyben nyújtott segítséget.
Pichler Józsefné képviselő: Szó szerint feljött a szennyvíz?
Fülöp Zoltánné polgármester: Friedl Lászlónál jött vissza a szennyvíz. Bejött, hogy jön vissza
a szennyvíz és szeretné elkérni a zsófiapusztai szennyvízközmű térképét. Mivel ilyen
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konkrétan nincs, ezért a helyzetet nem sikerült megoldania. Később visszajött, miszerint az
idősek szerint a bolt és az ingatlana előtti téren volt egy szennyvízakna, mely be van fedve
aszfalttal. Helyi vállalkozó segítségével feltörettük az aszfaltot. A fedlap megkerült azonban
egy azóta kivágott hársfa gyökerei is megrongálták az aknát, valamint a munkálatok során is
mire megtalálták sok minden nem maradt belőle.
Pichler Józsefné képviselő: Ez az egy tisztítóakna van Zsófiapusztán?
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem, vannak további aknák is, illetve felsőpusztán egyedi
derítők vannak.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: És a derítőnek nem lehetne utána nézni, hogy mi van vele?
Dr. Puskády Norbert jegyző: Tavasszal polgármester asszonnyal és egy helyi lakos
segítségével felkutattuk, hogy hol van a derítő. A felszínről sok minden nem látszik belőle, de
egy szippantóskocsi be tud oda menni. Erre tettünk lépéseket, írtunk a zsófiapusztai
lakosoknak, hogy az önkormányzat megszervezi a szippantást, melynek költségeit aztán
tovább számláznánk a háztartásoknak.
Farkas István alpolgármester: Szerintem az volna megoldás, ha mindenkinek külön derítője
lenne, vagy a közös derítőt helyre tennénk.
Stáll Zsolt képviselő: Korábban az volt a probléma, hogy nem mindenki fizetett a közös derítő
után, ezért annak szippantását befejezték.
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, ez a legnagyobb probléma, hogy a helyi lakosok sem
törődnek vele, azonban az önkormányzatnak valahogy segíteni kellene.
Dr. Puskády Norbert jegyző: Írtam az ügyben a DRV Zrt-nek, azonban válasz másfél hét után
sem érkezett. Somlai Úr, aki a szippantást végzi azt javasolta, hogy fémkeresővel keressük
meg a régi akna fedlapokat és jelöljük meg őket, hogyha legközelebb is dugulás lesz,
könnyebben el tudjuk hárítani.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2016. (V.31.) határozata
a
zsófiapusztai
szennyvíz-csatorna
javítás
költségviseléséről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gazdasági tartalék terhére kiegyenlíti
- a Sope Bt. bruttó 67 310 Ft összegű számláját, mely a
zsófiapusztai közterületen lévő dugulás-elhárítás
költségét (szippantás, tisztítás) tartalmazza, valamint
- Lipp Zoltán egyéni vállalkozó kiadását – számla
ellenében - legfeljebb bruttó 50 E Ft értékben, mely a
közmű helyreállításra vonatkozik.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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e) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a
2016/2017. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben
elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A beszámoló tükrözi az óvoda színvonalas és összetett
munkáját. Megköszönöm egyúttal Karisztl Jánosné munkáját, hiszen a mai volt az utolsó
munkanapja.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – alakszerű
határozat mellőzésével a beszámolót elfogadta.
f) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Klein Attiláné szociális ügyintéző és Pölöskei Alexandra
gyermekjóléti gondozó készítette el a beszámolót. Szerencsére Úrkúton nem olyan rossz a
helyzet.
Pichler Józsefné képviselő: Vagy csak nem tudjuk. Azoknak a gyermekeknek biztos
lehangoló a helyzet, akik a beszámolóban szerepelnek.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – alakszerű
határozat mellőzésével a beszámolót elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK UTÁN:
Fülöp Zoltánné polgármester: Még egy dologról szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet.
Tavaly már volt szó a Mester utca felezővonalának felfestéséről. Javaslatként hangzott még
el, hogy a Mester utca kivitelezése kapcsán, hogy a buszforduló környékén a forgalmi rendet
meg kellene változtatni. A kanyar a Perem bolt mögött annyira keskeny, hogy szerencse, hogy
még nem volt komolyabb baleset ott. Az vetődött fel, hogy egyirányú lenne a felmenő
forgalom a Perem bolt és Makk hetes presszó mögött.
Rieger Tibor képviselő: Nagyon jó ötlet, támogatom, azonban a bolt és a presszó előtt,
tekintettel a buszmegállóra, nagyon szűkös lenne a teherautóknak.
Farkas István alpolgármester: A jelenleginél csak jobb lehet a helyzet.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Meg kell kérdezni egy szakembert, hogy milyen megoldást
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javasolna.

Több trírgy, kérdésés interpelláció nem volt. ezért apolgármestet azülést 18 óra l5 perckor
berekesztette.
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