
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.
                         mobil:06-70-3146173.

E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...

Szám:91-12 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. augusztus 30.án      
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes  üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester

              Farkas István,
             Nagy Szabina
              Lisztes Győző,  
             Pichler Józsefné
             képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Harsányi István közbeszerzési tanácsadó
                                                                  
Távolmaradását bejelentette:  dr. Dóczy Mariann  képviselő

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület  7 tagjából 6 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 6  igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND: 1) Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosítása – rendelet-
                         tervezet.

                         Előadó: polgármester

                     2) Az Önkormányzat 2012. I. félévi  költségvetésének végrehajtásáról
                         tájékoztató.

                         Előadó: polgármester

                     3) Az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27) rendelet    
                         módosításáról – rendelet-tervezet.

                        Előadó: polgármester
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                4) Vegyes ügyek.

a) Hauser Lajos Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Előadó:polgármester

b) Köztemető működtetésére Együttműködési megállapodás (tervezet).
Előadó:polgármester

c) Önkormányzati tulajdonú telkek megosztása,  magántulajdonú út
vásárlása.
Előadó:polgármester

d) Belső Ellenőrzési Társulás által megállapított KEOP pályázati 
támogatás felhasználásáról szóló Jelentés.
Előadó:jegyző

e) Faluvédő és Kulturális Egyesület – falu kútjának – felújítására tett 
javaslata.
Előadó: polgármester

f) Úrkút SK támogatás iránti rendkívüli kérelme.
Előadó: polgármester

g) Hauser Lajos Általános Iskola Igazgatójának jubileumi jutalom 
átcsoportosítása iránti kérelme.
Előadó: polgármester

h) Volt benzinkút mellett közvilágítás bővítése.
Előadó: polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között hozott döntéseiről, végzett 
munkájáról.

 
            Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Polgármesteri beszámolót egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül – elfogadta

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat 
nélkül – elfogadta.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosítása – rendelet-
                         tervezet.

                         Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné: A költségvetés módosításához sok hozzáfűzni való nincs, ugyanis 
a már korábbi testületi döntések alapján, az állam által kapott közfoglalkoztatási 
kiadások miatt kell nagyobb részt, valamint amit nagyon sajnálatosnak tart, hogy az 
iskolai tanuló létszám csökkenése miatt kell az állam felé visszafizetni pénzt.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                12/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
                                az önkormányzat 2012. év költségvetésének módosítása.

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

2.NAPIREND: Az Önkormányzat 2012. I. félévi  költségvetésének végrehajtásáról
                         tájékoztató.

                         Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné: Sajnálatosnak tartja, hogy a költségvetésben a felhalmozási 
kiadásoknál a teljesítés nagyon alacsony. Már tavaly óta megvan a falu alsó részén 
lévő (Sikosék előtti) csapadékvíz elvezető árok felújításához a nagy költségigényű 
anyag. A felújítás ettől függetlenül még el sem kezdődött. Ugyanez a helyzet a 
ravatalozó felújításával is, vagy a tornacsarnok előtti balesetveszélyes lépcsőkkel.

Fülöp Zoltánné polgármester: A csapadékvíz elvezető árok felújítását  azért nem 
lehet a jelzett területen elvégezni, mert Várbíró Tamással megnézték a 
szennyvízcsatorna terveit és megállapították a csatorna keresztezni fogja az árkot, 
így nem érdemes neki állni. Megjegyzi még, hogy a bánya az árokásó gépet 
bármikor biztosítja.
A ravatalozóval kapcsolatban a polgármesteri tájékoztatóban leírta, hogy a 
tervezővel kapcsolatba lépett, és a jövő héten, amikor a képviselőknek jó, úgy ő 
eljön, és konkrétan meg lehet beszélni milyen formát kapjon a felújított ravatalozó. 
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A lépcsők kapcsán elmondja, hogy Paksáékkal többször beszélt, mindig azt 
mondják, ha lesz idejük, jönnek.

Pichler Józsefné: Minden feladat halasztódik, így ezekből sem lesz semmi az idén 
már. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint még történhetnek kivitelezések, 
hiszen az előkészítések megtörténtek.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata

                                az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
                                tájékoztató.

Az  Önkormányzat 2012.  I  félévi  gazdálkodásának
végrehajtásáról  szóló előterjesztés   alapján,  az  abban
foglaltaknak  megfelelően  111.281  e/Ft  teljesített  bevétellel  és
105.513 e/Ft teljesített kiadással tudomásul veszi.

3.NAPIREND: Az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27) rendelet    
                         módosításáról – rendelet-tervezet.

                        Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                13/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
                                az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) rendelet
                                módosítása.

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

4.NAPIREND: Vegyes ügyek.

a) Hauser Lajos Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Előadó:polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

4



Pichler Józsefné: Az előterjesztés világosan  fogalmaz, főleg a szeptember 1-től 
beindult iskolaotthonos oktatás miatt kell az okiratot módosítani, amit a maga 
részéről elfogad.

 A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
                      51/2012. (VIII.30) önkormányzati határozata

a Hauser Lajos Általános Iskola Alapító okiratának 
módosításáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti
Hauser Lajos Általános Iskola  (Úrkút, Rákóczi u. 42. OM
azonosító: 037068) Alapító Okiratának módosítását e hatá-
rozat 1. sz. melléklete, az egységes szerkezetű Alapító Ok-
iratot a 2. sz. melléklet alapján elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az egységes 
szerkezetbe foglalt   módosított alapító okiratot  a Magyar 
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére a 
törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.

Felelős: polgármester, jegyző
      Határidő: azonnal

b)Köztemető működtetésére Együttműködési megállapodás (tervezet).
   Előadó:polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Ezt a megállapodás-tervezetet a Plébános úr ismeri, és el 
fogja fogadni?

Fülöp Zoltánné polgármester: Alpolgármester asszonnyal együtt beszéltek  
Plébános úrral, az előző testületi döntés kapcsán, és fő vonalakban 
tájékoztatta arról, hogy mire irányul az együttműködési megállapodás. Akkor 
ezt tudomásul vette. Javasolja a képviselőknek, hogy kerüljön most 
megbeszélésre, mikor jöjjön a tervező a ravatalozó felújításával kapcsolatban.
Azt mondta, hogy a következő hét bármelyik napja jó neki.

Lisztes Győző: Tudomása szerint, amikor  a ravatalozó látványtervét 
megnézték, akkor azt jónak tartották, kivéve a kerítésen javasolták a 
módosítást. Nem érti, miért kell akkor most újra megbeszélni. Vagy ez a 
módosítás megtörtént?
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Fülöp Zoltánné polgármester: Minden képviselőnek ki küldte a látványtervet, 
de vélemény nem jött vissza.

Lisztes Győző: Ő úgy gondolta, hogy amikor a jegyző számítógépén 
megtekintették a látványtervet véleményt is nyilvánítottak, hogy  maga a  terv 
jó, és azt mindenki elfogadta, csak a kerítéssel volt probléma.

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a temető, így a
ravatalozó tulajdonosa is maradt  az egyház, ezért velük együtt kell a 
végleges döntést a ravatalozóval kapcsolatban is meghozni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Mindenképp szándékában állt szólni a Plébános
Úrnak. Javasolja a csütörtöki napra meghívni a tervezőt, és kéri a képviselőket
is, jöjjenek el.

Pichler Józsefné: Kérdésként teszi fel, hogy a ravatalozó felújítása építési 
engedélyhez kötött-e?

Rostási Mária jegyző: Az attól függ, hogy milyen felújítások lesznek. Ha pl. a 
tetőszerkezet teljesen megváltozik, az engedélyköteles.

Somogyi Imréné: A Plébános úr azt mondta, hogy a látványterv szerinti tető 
nem a legjobb, mivel a szél azt el tudja sodorni, mint  már korábban is 
megtörtént.

Lisztes Győző: Ha a tetőszerkezet jól van  megépítve, akkor ilyen nem 
fordulhat elő.

-Farkas István képviselő távozik a tanácskozó teremből. A képviselők 
létszáma 5 főre csökkent. –

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

Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
                      52/2012. (VIII.30) önkormányzati határozata

                      Együttműködési Megállapodás az Úrkúti Római Katolikus
                      Egyházközséggel.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a) a  köztemető fenntartásra vonatkozó önkormányzati kötelezett-

ség ellátása érdekében  Úrkút Község Önkormányzata és a Ró-
mai Katolikus Egyházközség  közötti Együttműködési megállapo-
dást a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodással 
egyező tartalommal elfogadja.

b) a Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert 
a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester ,jegyző
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Határidő: azonnal
   

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

Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
                      53/2012. (VIII.30) önkormányzati határozata
                                Úrkút, Zsófiapusztai temető fenntartásához támogatás

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012 évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére 100.000.- Ft egyszeri támogatást biztosít a  Római 
Katolikus Egyház Úrkúti Plébánia Hivatala részére, a 
zsófiapusztai temetőben lévő ravatalozó felújítása céljából.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

-Farkas István képviselő visszaérkezett a tanácskozó terembe. A 
képviselők létszáma ismét 6 fő.

c) Önkormányzati tulajdonú telkek megosztása,  magántulajdonú út
    vásárlása.
    Előadó:polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István:  Kérdésként teszi fel, hogy Keller Krisztián az előterjesztésben 
foglaltakat – az eladási árat, cserét – elfogadta-e.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Igen, így elfogadta.

Pichler Józsefné: Ő az arányokat nézi a cserénél, és  amit az önkormányzat ad az 
jóval nagyobb terület  - 696 m2 - , mint  amit az önkormányzat kap 172 m2.

Fülöp Zoltánné polgármester: Kényszerhelyzetben van az önkormányzat az út miatt. 
Ha nincs út, amelyen megközelíthetők lesznek a telkek, úgy telekalakítás sincs. Ezért
kell Keller K. ajánlatát elfogadni.

Naqy Szabina: Mennyi időre lesz szükség ahhoz, miután elfogadta a Képviselő-
testület az előterjesztést, hogy ebből eladható telek legyen.

Pichler Józsefné: Remélhetőleg nem annyi idő kell már, mint ami elment.

Fülöp Zoltánné polgármester: A nyáron sajnos nagyon sok hivatalnál az ügyintézők 
szabadsága miatt elhúzódott a telekmegosztási eljárás is. Az adás-vételi szerződés 
megkötésével a megosztás bejegyzéséhez a földhivatali eljárás is megindulhat. Ezt 
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követően már gyorsabb az ügymenet.
Javasolja a Testületnek a határozati javaslat elfogadását, mert csak így lehet a 
mostani, és a majdani telekkialakítást is megoldani.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 nem szavazattal, az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                 54 /2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata
                                  telekalakításról, és vásárlásról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) a Keller Krisztián Úrkút, Sport u.  12. szám alatti lakós tulajdonában lévő Úrkút
519 hrsz-u és 2097 m2 nagyságú közforgalom elöl elzárt magánút elnevezésű
ingatlan megvásárlását határozza el bruttó 734.000.- Ft azaz Hétszázharminc-
négyezer forint összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a gazdasági tartalék képezi. Az ingatlanon - a határozat 
mellékletét képező tulajdoni lap másolat alapján – az E-ON Észak-Dunántúli 
Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak vezetékjog van beje-
gyezve.

2) amennyiben az 1) pont szerinti adás-vétel létrejön, úgy e határozat mellékletét
képző (Gyarmathy Zsolt által ekészített) Megosztási vázrajz alapján az Ajkai 
Földhivatalnál a megosztást be kell jegyeztetni, majd ezt követően a telek-
megosztás, illetve telekhatár rendezésre vonatkozó telekalakítás érdekében 
az önkormányzat a létrejövő 369/3 hrsz-ú ingatlanból 696 m2 területet térítés-
mentesen Keller Krisztián tulajdonába adja, míg Keller Krisztián a tulajdonát 
képező – létrejövő - 369/2 hrsz-ú ingatlanból 172 m2 területet térítésmentesen
az önkormányzat tulajdonába adja.

3) felhatalmazza  a polgármestert az 1) pontban meghatározott adás-vételi szer-
ződés megkötésére, majd azt követően a 2) pontban foglaltak végrehajtására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos

                                .            
d)Belső Ellenőrzési Társulás által megállapított KEOP pályázati 
támogatás   felhasználásáról szóló Jelentés.
Előadó:jegyző

(Írásos Jelentést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: A belső ellenőr által feltárt hiányosságok száma egy, amely a mai 
testületi ülésen a költségvetés módosítása kapcsán korrigálásra került, vagyis a 
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költségvetésbe bekerült.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                 55 /2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata
                                 belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása  

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Belső 
Ellenőrzési Társulás által megállapított Úrkút Község 
Önkormányzata által benyújtott KEOP-7.1.2.0-2008-0069 számú 
pályázat megvalósításának, a pályázati támogatás 
felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos hiányosságok 
megszüntetésére vonatkozó Jelentés és Intézkedési tervet 
elfogadja.
 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

e) Faluvédő és Kulturális Egyesület – falu kútjának – felújítására tett 
javaslata.
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést és kérelmet a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:  Segítséget kap az Egyesület  a falu kútjának 
felújításához a Vergától, akik nagyon pozitívan álltak hozzá a dologhoz, amikor 
személyesen jártak ott az Egyesülettel.. Ugyanígy volt ez a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságával is, ahol szintén személyesen járt el a Faluvédő Egyesülettel 
együtt, és mindenhol segítséget kaptak az őskarsztnál elvégzett munkálatokhoz.

Somogyi Imréné: A Faluvédő Egyesület nevében is kéri a további segítséget is. Ez 
ügyben majd megkeresi a bányát is.

Farkas István: Nem tartja valószínűnek a segítséget, mert a polgármesteri 
tájékoztatóban sem lett megemlítve a bányai hozzájárulás.

Fülöp Zoltánné polgármester: Kéri a Faluvédő Egyesület részéről jelen lévő Veiszt 
Lászlót és Rostási Józsefet, hogy tájékoztassák a Testületet további elképzeléseikről
a falu kútjával és a felújítási költségekkel kapcsolatban.

Veisz László a Faluvédő Egyesület részéről: Köszönti a Képviselő-testület tagjait. 
Elmondja, hogy az Egyesület szeretné a falu kútját felújítani, melyhez több ötletük is 
van. Elképzelésük még egy pihenő park kialakítása, ahol egy pad, egy szeméttároló, 
és egy napelemmel működő kis csobogó kerülne kialakításra. A kútról már 
látványtervet is készítettek. 
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Rostási József Faluvédő Egyesület részéről: Köszönti a Testületet és elmondja, 
amennyiben az Egyesület kérelmében leírtakkal egyet tud érteni a Testület  úgy kéri 
a segítséget arra vonatkozóan is,hogy a falu lakosságát be lehessen vonni ebbe a 
munkába, hogy összefogással lehessen a falu kútját és az emlékparkot kialakítani. 
Tudja, hogy anyagi támogatást a falu  lakosságának nagy része nem tud nyujtani, de
kísérletet esetleg lehet tenni, hátha van egy-két adakozó is. Véleménye szerint az 
utóbbi időben nem volt olyan, hogy a falu lakosságát ilyen fajta munkába bevonják, 
Szerinte ezt is vállalni kell, még akkor is, ha kudarc lesz belőle.

Somogyi Imréné: Szerinte is be kell vonni a falu lakosságát ebbe a munkába, és az 
iskolásokban is tudatosítani kell, hogy milyen érték van a faluba, mert tud olyan 
esetről, hogy a diák nem tudta hol van pl. az őskarszt, és sokan nem tudják azt sem, 
hol van a falu kútja, és mi a történeti, történelmi háttere.

Fülöp Zoltánné polgármester: Reméli ezt az ügyet a falu lakossága is magáénak 
fogja érezni.

Pichler Józsefné: Kérdésként teszi fel, hogy ebből a 200 e/Ft-ból mit tud majd tenni 
az Egyesület, mire lesz ez majd elég.

Veisz László Faluvédő Egyesület: Elgondolásaik közt szerepel az is,hogy egy 
lakossági felhívást tesznek közzé, és a hiányzó 100 e/Ft-ra így tudnának szert tenni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Reméli így lesz. Javasolja a Testületnek a határozati 
javaslat elfogadását.

A Képviselőtestület 5 igen 1 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                 56 /2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata
                                 a falu kútjának felújításáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Faluvédő  és Kulturális Egyesület az önkormányzat
tulajdonában  lévő  Úrkút  83  hrsz-u  közterület  elnevezésű  ingatlanon
elhelyezkedő kutat és környékét felújítsa, emlékparkká alakítsa.

2. Az 1 pontban körülírt emlékpark kialakításának költségeihez az önkormányzat
2012  évi  költségvetésében,  a  gazdasági  tartalék  terhére  200.000.-  Ft.
támogatást biztosít.

3. felhívja  a  Faluvédő   és  Kulturális  Egyesület  figyelmét  arra,hogy  a  jelzett
közterületen folyó  munkálatokról  folyamatosan – hetente – a polgármestert
tájékoztassa,  illetve  a  látványtervet  a  kút  és  környékének  (emlékpark)
kialakításáról a Képviselő-testületnek mutassa be.

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: folyamatos 

f) Úrkút SK támogatás iránti rendkívüli kérelme.
Előadó: polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István: Javasolja a Képviselő-testületnek,hogy az SK  támogatás iránti 
kérelme most ne kerüljön megszavazásra, hanem inkább egy rendkívüli SK által 
történő pénzügyi beszámolót követően térjen erre vissza a Testület. A beszámolóban
ne csak az önkormányzati támogatás felhasználásáról számoljanak el, hanem 
szerepeljen abban a társasági adóból befolyt összeg is. Vagyis 2012. augusztus 31.-
ig a beszámolóban az össz bevétel és az össz kiadás szerepeljen tételesen.

Pichler Józsefné: A javaslattal egyetért és kérdésként teszi fel, hogy  az SK 
pályázatából mi valósult meg, gondol itt főleg a sportöltöző felújítására. Egyáltalán az
elkezdődött?

Farkas István:  A sportöltözőben nem történt még semmiféle felújítás, mert halasztást
kért erre az SK.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ő is egyetért Farkas István javaslatával, ami az SK 
beszámoltatását illeti. Azt ő is támogatja. Javasolja a határozat 3) pontjaként  a  
jegyző által felolvasott szöveggel való elfogadást.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - 0 ellenszavazattal, az alábbi 
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                 57/2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata
                                 Úrkút SK támogatási kérelme    

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete

1) az Úrkúti Sportkört nem részesíti támogatásban.

2)  az  Úrkúti  Sportkör  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
tornacsarnokot  2012.  augusztus  hónapjától  –  edzéseik,
mérkőzéseik alkalmával – térítésmentesen használhatja.

3) felkéri az Úrkút SK-t, hogy 2012. augusztus 31.-ig bezárólag
készítsen tételes pénzügyi beszámolót az összes bevételeiről
és az összes kiadásairól és azt terjessze a Képviselő-testület
elé.  A  beszámoló  függvényében  kerül  sor  a  támogatási
kérelem újbóli elbírálására.

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

g) Hauser Lajos Általános Iskola Igazgatójának jubileumi jutalom 
átcsoportosítása iránti kérelme.
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Előadó: polgármester

(Kérelmet előre, írásban a képviselők megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:  Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testületnek
lehetősége van arra, hogy a Hauser Lajos Általános Iskolában a jubileumi jutalom 
címszó alatt tervezett összegből átcsoportosítson jutalmazásra. Ő maga is javasolja 
ezt, de nem 5 havi bért, hanem a 3 havi bérnek megfelelő összeget, mely 588 eFt.

Farkas István: Ő már korábban is kifejtette véleményét, hogy csak a ledolgozott évek
száma miatti jubileumi  jutalom számára nem elfogadható. Véleménye az, ha valaki 
jól  és eredményesen dolgozik, és van rá pénzügyi lehetőség kaphasson ezért 
jutalmat. De azért, hogy x évet dolgozott, vagy netán mert nyugdíjba vonul, azért 
kötelessége a munkáltatónak fizetni, azt nem igazán tudja elfogadni.

Somogyi Imréné: Ő is a 3 havi jutalmat javasol átcsoportosítani a jubileumi 
jutalomból.

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0  nem szavazattal, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                 58/2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata
                                 általános iskolában jubileumi jutalom átcsoportosítása.       

A Képviselő-testület
1) a Hauser Lajos Általános Iskola Igazgatója kérelmét megtárgyal-

ta, melyet részben teljesít a 2) pontban meghatározottak szerint

2) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Általános Isko-
lai nevelés, oktatás 1-4 évfolyam Személyi juttatások előirányza-
ton belül a jubileumi jutalom címszó alatt tervezett összegből 588
e/ft-ot jutalom címszó alatt engedélyez kifizetni.

Felelős: iskola igazgatója
Határidő: azonnal

h) Volt benzinkút mellett közvilágítás bővítése.
Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:  A határozati javaslat is úgy készült, hogy dönteni 
lehessen arról,hogy a közvilágítás bővítés a benzinkút előtti út árok felöli oldalán, 
vagy a benzinkút felöli oldalán a járdán  legyen. Amennyiben a döntés megvan, úgy 
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a kiviteli tervek és engedélyek birtokában 3 ajánlatot kell bekérni és azt követően a 
kivitelezőről dönteni.

Farkas István: Mivel a benzinkút felöli oldalon magántulajdonban lévő rész is van, 
ezért javasolt az árok felöli oldalon, amely önkormányzati tulajdonú a bővítést 
megvalósítani.

Pichler Józsefné: Egyetért a javaslattal, és remélhetőleg az idei évben a közvilágítás 
bővítés el is fog készülni.

Fülöp Zoltánné polgármester: A közútkezelőtől a hozzájárulást újra meg kell kérni, 
mert a tavalyi lejárt. Sürgeti a feladat elvégzését.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                 59/2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata

volt „benzinkút” előtt közvilágítás bővítés.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1.)  egyetért  a  Rákóczi  utcai  közvilágítás   ezen
előterjesztés mellékletét  képező árok felöli  részen történő
terv szerinti bővítésével,

2.) a  kiviteli tervek ellenértékét 310.000.- Ft + áfa összege az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a Beruházási és
felújítási  kiadások  3.  Rákóczi  u.  közvilágítás  bővítése
címszó alatt tervezett összeg terhére biztosítja

3) Felkéri  a  polgármestert  az  Önkormányzat  Közbeszerzési
Szabályzatában  foglaltaknak megfelelően a beruházáshoz
szükséges ajánlatok   megkérésére..

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                    Rostási Mária
polgármester                                                          jegyző
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