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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

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

 
 

Szám:68-19/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. december 17-én 

(csütörtökön) 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     
                        Lisztes Győző képviselő     
                        Stáll Zsolt képviselő     
    Rieger Tibor képviselő 
 
Meghívott, de távolmaradását előzetesen bejelentette: Pichler Józsefné képviselő 
                       
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :  

- dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 
6 fő jelen van, így az ülést 17.00-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 6 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének V. módosítása– rendelet-tervezet 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

2) Rendelet-tervezet a lakáscélú helyi támogatásokról 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

3) Rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 

4) Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: dr. Puskády Norbert jegyző 
 

5) Kilépés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesületből 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
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6) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 

7) Fenntarthatósági terv elfogadása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA EL ŐTT:  

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 
Előadó: polgármester 
 

(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az ivóvízberuházással kapcsolatos utólagosan indított 
szabálytalansági eljáráshoz kapcsolódóan megemlítem, hogy az eljárás hivatalosan is lezárult, 
azonban a minisztériumi ügyintéző kérte, hogy a fenntarthatósági tervet fogadja el a testület. 

Múlt héten pénteken voltunk Jegyző Úrral egy, a Magyar Államkincstár által szervezett 
információs napon, mely a TOP-os pályázatokat járta körbe. Ezt követően Óvári Péter 
kérésére elküldtem, hogy Önkormányzatunk a tulajdonunkban lévő épületek energetikai 
korszerűsítésére, a vízelvezető árkok felújítására és esetlegesen az óvodai konyha 
korszerűsítésére nyújtana be pályázatot.  

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 

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

 
1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének V. módosítása– rendelet-
tervezet 
 
Előterjesztő:  polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az előző testületi döntések kerültek átvezetésre, illetve a 
szociális hozzájárulási adó változásából adódó kiadási megtakarítás befizetése miatt kell 
módosítani. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet hozta:  
 
 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 
(II.20.) 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. 

 
2.NAPIREND: Rendelet-tervezet a lakáscélú helyi támogatásokról 
 
 Előterjesztő:  polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: A hatályos, lakásvásárlókat támogató rendelet nem felel meg a 
jogalkotás követelményeinek, valamint a gyakorlatnak sem. Bár az önkormányzat 
költségvetésébe szerepel 500 000,- Ft előirányzat, azonban a hatályos rendelet alapján 
pályázatot kellene kiírni rá, ami ha jól tudom évek óta nem történt meg. A rendelet-tervezet 
kétfajta támogatást nevesít: kamatmentes visszatérítendőt és vissza nem térítendőt. Utóbbit az 
első lakáshoz jutók támogatására lehet felhasználni. A tervezet a lakásfelújításra nem tesz 
javaslatot, mivel ilyen támogatás nem lenne elszámolható a lakáshoz jutást segítő 
támogatások kormányzati funkción. A támogatásra egyébként van érdeklődő. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
a lakáscélú helyi támogatásokról 

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

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
3.NAPIREND:  A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról – rendelet-tervezet 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A novemberi testületi ülésen döntés született a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatások ellátásáról. A változást szükséges átvezetni az önkormányzati 
rendeleten is. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet hozta:  
 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 
 

4.NAPIREND: Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 
 
 Előterjesztő:  Dr. Puskády Norbert jegyző 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2015. (XII.17.) önkormányzati határozata: 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
a) a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú 

melléklet szerint elfogadja 
b) a 2016. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika 

regisztrált belső ellenőrt bízza meg, melynek 
megbízási díja 300.000.- Ft. 

  
Felelős: Jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

5.NAPIREND: Kilépés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi 
Egyesületből 
 
 Előterjesztő:  polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Még az előző ciklusban voltam közgyűlésen azonban érdemi 
tevékenységet szerintem az egyesület nem folytat. Ennek köszönhető, hogy a tagdíjak 
befizetése is el-elmaradt. A kilépéssel együtt rendeznénk az elmaradt befizetéseket is. 
 
Rieger Tibor képviselő: Amikor beléptünk az egyesületbe meg lettek fogalmazva hangzatos 
célok, azonban nem lett belőlük semmi. Nem sok a 60 000,- Ft tagdíj éves szinten, de el lehet 
költeni azt másra is. Nincs értelme a tagsági jogviszonyt fenntartani. 
 
Farkas István alpolgármester: Én sem látom értelmét bent maradni.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2015. (XII.17.) önkormányzati határozata 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1)  a 2015. évi költségvetés általános gazdálkodási 

tartaléka terhére vállalja a Dél-Bakony Kulturális 
Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi 
és 2015. évi tagdíjainak kifizetését, egyúttal 2015. 
december 31-vel, kilépéssel megszünteti a tagsági 
jogviszonyát az egyesületben. 

2) utasítja a polgármestert, hogy a kilépésről szóló 
döntést az egyesületnek küldje meg. 

3) felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás 
végrehajtására.  

 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. december 
31. 

3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi 
költségvetési rendelet-módosítás 

 
6.NAPIREND: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Előző évektől eltérően januárra nem tervezünk testületi ülést, 
amit persze könnyen felülírhat egy esetleges pályázat benyújtása.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2015. (XII.17.) önkormányzati határozata 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi munkatervet a határozat melléklete szerint 



T.NAPIREND:

jóváhagyja.

Felelős: polgármest er, jegyző
Hatríridő: 2015. december 31.

Fenntarthatósági terv elfo gadása

Előterjesztő : polgrírmester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Fülöp Zoltanné poleármester: Mrír a beszámoló kapcsián említettem a kérdéskört, deklaratív
hatályu döntést igényel.

A Képviselő-testület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatothozta:

Úrkút Község Onkormányzat Képviselő-testületének
9612015. (xII.l 7.) iinkormányzati batározata
Úrkút Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete a
KEOP-I.3.)lBl2FlO9-Il-2O11-0001 * sziímú,'Úrkút
ivővizd'léúás biztonságának javítása'' c. projekthez
kapcsolódóan a ,,Local Agenda 2l" minta alapjrán
elkészített tervet a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.

Utasítja a polgiírmestert, hogy a testületi döntést
haladéktalanul küldje meg a Nemzeti Fejlesztési
Minisáérium Környezeti és Energiahatékonysági operatív
Programokért Felelős Helyettes Áttamtittarsága részére.

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal

NAPIREND UTÁN:

Több targy' kérdés ós
perckor berekesztette.

interpelláció nem volt, ezért az a|po|gétrmester az ülést 17 őra 25

kmft.

,r, ?^rk.L1 E:
dr. Puskády Norbert

jegyzo

í;tay d
Fülöp Zollfuné
polgármester


