
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:32-8 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013.  június 6-án              
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Farkas István képviselő   
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő
                         
Tanácskozási joggal megjelent : Rostási Mária jegyző

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 3. napireni ponthoz: Karisztl 
Jánosné óvodavezető

Meghívott és nem jelent meg:  Kardos Antalné nemzetiségi önk. elnök
                                                                  
Távolmaradását bejelentette  Nagy Szabina  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 a rendkívüli  ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
– 6  igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:

1)  Az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása – tervezet.
Előadó: polgármester

2) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: polgármester
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3) Beszámoló  az  Óvoda  működéséről,  a  nevelési  és  gazdálkodási
tevékenységről,  valamint a 2013/2014. nevelési  év előkészületeiről,
és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási feladatokról. 

Előadó: Karisztl Jánosné óvodavezető

 
4) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési

Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodásának
módosítása.   

Előadó: polgármester

5) Szociális és gyermekjóléti  feladatok ellátása 2013.07.01-1től. 

Előadó: polgármester

6) Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása
módosításának megvitatása (Mötv. 146 § (1) alapján)
Előadó:  polgármester 

7) Beszámoló a szennyvízberuházás folyamatáról.

Előadó: polgármester

8)  Polgármesteri Hivatal villamos-hálózatának felújításáról.

Előadó: polgármester

9) Vegyes ügyek.

a) Ravatalozó építésének jelenlegi helyzete

Előadó: Kovács Mihály plébános

b) Kiss  Imréné  és  házastársa  lakásbérleti  szerződés
meghosszabbítás iránti kérelme.

Előadó: polgármester

c) Kiss  Éva  és  élettársa  lakásbérleti  szerződés  meghosszabbítás
iránti kérelme.
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Előadó: polgármester

d) Wágner  Ödön  helyiségbérleti  szerződés  meghosszabbításának
kérése.

e) Családsegítő nyári táborozás költségeihez támogatás iránti kérése
Előadó: polgármester

f) Polgármester szabadság kiadása iránti kérelme.

Előadó: alpolgármester

g) Falunapi  rendezvények  programja,  előzetes  tervek  –  szóbeli
megbeszélés.

Előadó: polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

Előadó: polgármester

(Az írásos beszámolót a Képviselő-testület előre, írásban megkapta.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a pol-
gármesteri beszámoló 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.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása – tervezet.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztés a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11 /2013. (VI.7.) önkormányzati rendelete    
Az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló    4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása – 
tervezet.

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

2.NAPIREND. Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

                       Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler  Józsefné képviselő: Az előterjesztés mindenre kiterjedő, ami a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi területen előfordulhat. Úgy gondolja, hogy településünkön  nincs 
olyan sok kiskorú, fiatalkorú, akik ezen ellátásra szorulnak. Azonban mégis 
elgondolkodtató, hogy a 0-18 éves korú kiskorúak, fiatalkorúk körében – anyagi 
veszélyeztetettség miatt -  rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a 15 %-uk 
részesül.

Rostási Mária jegyző: Településünkről elmondható, hogy kirívóan rossz szociális 
körülmények között jelenleg kiskorú nem él.  Amennyiben  van, vagy volt ilyen, úgy a 
Hivatal mindent megtett annak érdekében, hogy helyzetükön javítson. A 
„magtárban”, „szeszgyárban” néha előfordul, hogy egy-egy család városból - 
szociálisan többszörösen hátrányos helyzetben lévő,  3 vagy több  gyermekes - 
beköltözik –  ideiglenesen - egy ilyen kicsi, rossz állapotú lakásba, de hosszabb 
távon nem maradnak. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013. (VI.06) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 96. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján
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a) megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 
készített beszámolót

b) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelésről 
tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát.

                                Felelős: polgármester, jegyző
                                Határidő: azonnal

3.NAPIREND:  Beszámoló  az  Óvoda  működéséről,  a  nevelési  és  gazdálkodási
tevékenységről,  valamint  a  2013/2014.  nevelési  év  előkészületeiről,  és  a  nyári
szünetben elvégzendő karbantartási feladatokról. 

Előadó: Karisztl Jánosné óvodavezető

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István képviselő: Az előterjesztés szerint a 17 tanköteles gyermekből 5 fő 
marad az óvodába. Ha ők a Csiga-Biga csoportba kerülnek, ott 28 fő lesz a létszám?

Karisztl Jánosné óvodavezető: Az 5 fő marad a Maci csoportba, és hozzájuk jönnek 
a kicsik.

Pichler Józsefné képviselő: A 12 fő  kezdi meg az általános iskolát, ezek helyére 17 
fő beíratott gyermek van, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 5 fővel, vagyis 65 fő 
lesz az óvodai létszám. Azonban, ha az 5 fő tanköteles gyermek is menne iskolába, 
úgy a létszám ugyanannyi lenne a 2013/2014-es nevelési évben is mint az előzőben.
Sajnálatos, hogy ilyen kevés gyerek van, de ez országosan így van.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesztés alapján megállapítható, hogy az 
óvoda működésével az önkormányzat meg lehet elégedve.

Lisztes Győző képviselő: Átnézte az óvoda által megkért gázkazánra vonatkozó  
árajánlatokat. A legelőnyösebbnek Pölczmann Istvánét tartja, és javasolja e feladattal
őt megbízni, annál is inkább, mert korábban is ő javította a kazánt.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
32/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Óvoda beszámolója a 2012/2013-es nevelési évről

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda fenntartója, az Óvoda 
2012/2013-as nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
33/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Óvodába gázkazán vásárlása

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Úrkúti 
Napközi Otthonos Óvodába (Mester u. 1.sz. alattiba) az 
Önkormányzat  2013. évi költségvetésében a gazdasági tartalék 
terhére 434.400.- Ft bruttó értékben gázkazán vásárlását 
engedélyezi.

Felelős: óvodavezető
Határidő: azonnal

4.NAPIREND:  Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési
Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodásának módosítása.   

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  Az  előterjesztéshez  a  Társulási  Megállapodás
módosítása CD-n megküldésre került  a képviselők részére. A Megállapodást ,  az
alapító okiratot jogszabályi  változások miatt kellett  módosítani. A jelölések alapján
megállapíható, hogy mi lesz az új szöveg. Lényeges változás nem történt, javasolja a
módosítás elfogadását.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
kezelési Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulási 
Megállapodásának módosítása.   

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a 
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Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával 
kezdeményezett módosításait elfogadja.

Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
Alapító Okirata hatályát veszti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó 
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak 
megküldje.

A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert,
hogy az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe 
lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást aláírja.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős:  polgármester

5.NAPIREND: Szociális és gyermekjóléti  feladatok ellátása 2013.07.01-1től.  

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp  Zoltánné  polgármester: A  múlt  heti  rendkívüli  testületi  ülésen  meg  kellett
szüntetni,  illetve  fel  kellett  mondani  a  térségi  családsegítő  társulás  működését.
Ennek a napirendi pontnak az a lényege, hogy meghatározza, milyen formában lehet
ellátni  ezeket  a  feladatokat.   Az  ő  véleménye  szerint  Ajkával  kell  elláttatni,  mert
szakmai  szempontból ők fel is vannak készülve e feladatra. Felkéri a jegyzőt, hogy a
napirendi ponthoz kapcsolódóan mondja el kiegészítését.

Rostási Mária jegyző: Az előterjesztésben szerepel miként lehet ellátni e feladatokat.
A lényeg, hogy Ajka környékén jogi személyiségű társulás e célra nem jött létre, így
Úrkút  is  csak  az  alapnormatívát  veheti  igénybe  vagy  ő  maga,  vagy  feladat-
átvállalással Ajka. Szakmai szempontból az úrkúti hivatalban dolgozók (jegyző és 4
fő ügyintéző) is felkészültek, de a január 1-i  létszámcsökkentéssel  és a jelenlegi
feladatokkal  nagyon  kevés a hivatali  létszám. A továbbiakban elmondja,  hogy a
központi  költségvetési  törvényben  megfogalmazottak  alapján  nem  látja  teljes
mértékben  biztosítva  azt,  hogy  a  jelzett  feladatok  átvállalásával  Ajka  az  állami
normatívára  jogosult  lenne.  Az  úrkúti  önkormányzat  a  normatívát  csak  akkor
igényelheti,  ha  a  jogerős  működési  engedély  birtokában  van.  Véleménye  szerint
július hónapban normatíva nélkül kell ellátni e feladatokat.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ajka nagyon az utolsó pillanatban lépett, sok variáció
nincs.  A  mai   társulási  tanács  után  ő  is  beszélt  Ajka  város  vezetőivel,  és  az
önkormányzatunktól  kért  1.100  e/Ft-ról  azt  mondták,  hogy  ezt  az  összeget  két
részletben kell majd megfizetni, és pontos elszámolás képezi az alapját. Javasolja,
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hogy a feladatátvállalási megállapodással kerüljön ellátásra a 3 kötelező feladat.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 86. § (1) bekezdésében meghatározott házi segítségnyújtás és 
családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a szerinti gyermekjóléti 
szolgálat, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatra,2013. 
július 1. napjától  Feladat-átvállalási megállapodást köt Ajka Város 
Önkormányzatával.

b) felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés-tervezet 
előkészítésére, megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.NAPIREND: Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása
módosításának megvitatása 

Előadó:  polgármester 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  Kiegészítésként  hozzáteszi,  hogy  a  busz
Magyarpolány  tulajdonát  képezi,  mert  amikor  vásárolta,  akkor  csak  a  kistérségi
társuláson keresztül lehetett, de az önrészt M.polány saját költségvetéséből fedezte.

Pichler Józsefné képviselő: Azon gondolkodik – mondja – hogy Úrkútnak mi haszna
volt abból, hogy társulási tag volt. Neki semmi nem jut eszébe. Az viszont eszébe
jut,hogy éveken keresztül Úrkútnak pénzébe került a Társulás. Tagdíjat kellett fizetni
évente,  valamint  hozzájárulást  ilye-olyan  tervekhez,  ami  aztán nem jött  be.  Ilyen
alapon nem is baj, ha megszűnik.

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulási 
Megállapodás felmondása.
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Úrkút  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete 

1)  az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás   Társu-
lási megállapodását 2013. június 30. napjával felmondja. A
képviselő-testület a társulás megszűntetésével egyetért és a
határozat mellékletét képező megszüntető okiratot elfogadja.

2)  tudomásul  veszi,  hogy  az  Új  Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás általános jog-
utódja Ajka Város Önkormányzata lesz, az-
zal, hogy helytállási kötelezettsége a társu-
lás megszűnésével egyidejűleg rendelkezé-
sére  bocsátott  pénzügyi  források  erejéig
terjed,  kivéve  a  bölcsődék  és  közoktatási
intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzésének
támogatás  igénybevételének  részletes  fel-
tételeiről  szóló 1/2010 (I.19.)  ÖM rendelet
felhívása  alapján  beszerzett  közösségi
busz pályázata, melynek általános jogutód-
ja Magyarpolány Község Önkormányzata.

3) utasítja a polgármestert, hogy a társulás
végelszámolását  az  Új  Atlantisz  Többcélú
Kistérségi  Társulás  12/2013.  (VI.05.)  TT.
számú  határozatával  feljogosított  polgár-
mesterek  (Halimba  község  és  Ajka  város
polgármestere)  előterjesztésének  kézhez-
vételét követő 30 napon belül terjessze be
a képviselő-testület ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2 pontra 2013. június 30.

3. pontra: 2014. január 31. 

7.NAPIREND: Beszámoló a szennyvízberuházás folyamatáról.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:
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Fülöp Zoltánné polgármester: A szennyvízberuházással kapcsolatosan 
sarkalatosnak tartja az E.ON hozzáállását. Ezen áll vagy bukik a dolog. Tegnap a 
szokásos szerdai kooperáción  a DRV-től Éri úrral beszéltek, ő javasolta, hogy 
keressék meg Zsoldos urat Ajkán, mivel Bánó úr a Veszprémi E-ON-tól a személyes 
megbeszélés óta sem írásban, sem szóban nem válaszolt. Nem válaszolt a terv 
készítőjének, Kiss úrnak sem, hogy melyik variáció fogadható el továbbtervezésre. A 
tervezési határidő – 270 nap – lejár.

Farkas István képviselő:  Tudomása szerint Zsoldos Attila egy vállalkozó, aki az E-
ON-nak is dolgozik. Nem tudja mi beleszólása van ehhez a feladathoz kapcsolódóan.
Az áramellátás a Mangán Kft-n keresztül biztosítva van, ez a megoldás lenne a 
legjobb.

Fülöp Zoltánné polgármester: Igazából a közreműködő hatóság a bányától való 
áramvételt nem támogatja.

Farkas István képviselő: Miért nem?

Fülöp Zoltánné polgármester: Nem adnak választ.

Farkas István képviselő: A tisztító telep építését miért nem kezdték meg?

Fülöp Zoltánné polgármester: A régit meg kell hagyni addig, míg az új telep el nem 
készül. Míg nincs az áram ellátás biztosítva, nem tartja érdemesnek a kivitelező a 
telep építését, mert a gépészet beépítése miatt az új telep folyamatos őrzésre 
szorulna.

Farkas István képviselő: Kifogás mindig van mindenre. Ha kell, akkor őrizzék a 
telepet, pénz van rá. Sok olyan dolog van a kivitelezés során, amiből a kivitelező 
milliókat tud spórolni. Ilyen pl. a visszatakarás, mivel történik, ki ellenőrzi? Hol 
helyezik el a kiszedett anyagot – földet, követ, aszfaltot, stb - ? A falu tele van ilyen 
lerakásokkal, holott a tervek szerint a kivitelezőnek ezt az anyagot el kellene 
szállítania.

Pichler Józsefné képviselő: A mi pénzünket használják. Miért nem dolgoznak. A 
kivitelező Boroszlán azt mondta a falu nyilvánossága előtt, hogy 6-7 brigád fog 
dolgozni párhuzamosan, és folyamatosan. Hol vannak ezek?  Miért nem dolgoznak?

Fülöp Zoltánné polgármester: A Május l tér, a Rózsa utca a legnehezebb szakasz, 
mert ott házak alatt mennek a vezetékek. A DRV-től Éri úr azt mondta, álljanak le, ne 
menjenek tovább a kivitelezésbe. 

Lisztes Győző képviselő: Az előterjesztés szerint 2012. január 25.-én az E-ON már 
az előzetes tájékoztatójában  azt írta,hogy a létesítményt 12 hónap alatt építi meg. 
Az önkormányzat miért csak 2012. novemberében – majd 10 hónap után -  kötötte 
meg az E-ON-nal a szerződést?

Fülöp Zoltánné polgármester: Közben ügyeket  kellett intézni az áramellátással 
kapcsolatosan is.

Farkas István képviselő: Eredeti határidőhöz ragaszkodni kell. A telep áramellátását 
véleménye szerint aggregátorral  biztosítani lehet.
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Fülöp Zoltánné polgármester: A szennyvíz tisztító telep működésével kapcsolatosan 
elmondja, hogy az folyamatosan kell  hogy működjön, a próbaüzem során pedig egy 
téli és egy nyári próba üzemet is biztosítani kell. 

Farkas István képviselő: Az aggregátort be kell vállalni, az önkormányzat ki is fizeti.

Fülöp Zoltánné polgármester: A közreműködő szervezet ellenőrzi az építési naplót, 
melybe mindent le kell írni. Az ideiglenes áramvételt nem engedélyezi. Örült volna, 
ha a mai testületi ülésen a Beszt Kft-től Véghelyi Gábor mérnök-műszaki ellenőr itt 
van, ő többet tud a kivitelezésről, a műszaki dolgokról.

Pichler Józsefné képviselő: Mi a végső befejezési határidő?

Fülöp Zoltánné polgármester: 2014. májusa.

Pichler Józsefné képviselő: Tavaly júniusban – a kivitelezés megkezdésekor – a 
kivitelező Boroszlán ügyvezetője Vörös úr azt nyilatkozta a falugyűlésen, hogy a 
kivitelezést a teleppel kezdik, és a falu alsó részében kezdik a csatorna építést is, és 
ahogy folyamatosan készül a csatorna, a telepre való rákötés is folyamatos lesz. 
Ennek ellenére a csatornázást kapkodás jellemzi, hol a falu alsó részében 
dolgoznak, hol a falu közepén, aztán hetekre ott hagyják a nyitott, mély  árkot, mint 
pl. a Hősök utcában. 

Farkas István képviselő: A Hősök utcai brigád több hétre elvonult máshova.

Pichler Józsefné képviselő: Erélyesen fel kell lépni mind a kivitelezővel, mind a 
mérnökkel szemben. Megkérdezi a Polgármestertől, hogy  tud-e erélyesen beszélni 
ezekkel az emberekkel?

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, most már tud erélyesen beszélni, tanult  a 
korábbi esetekből. 

Pichler Józsefné képviselő: A  falugyűlésen a lakosság biztos,hogy neki fog esni az 
önkormányzatnak, a kivitelezőnek, a mérnöknek, mivel nem megy a munka 
megfelelően, és nem utolsó sorban a lakók pénzbe is benn van. „Minden 100 m-ből 
15 m-t mi fizettünk ki”, és nincs beleszólás?

Farkas István képviselő: A csatorna hálózat építés befejezési határidejét nem szabad
módosítani, azt az eredetileg vállalt határidőben, vagyis az idén be kell fejezni. Nem 
szabad, hogy a falu még egy évig így nézzen ki. Ki dönti el a határidő módosítást.

Fülöp Zoltánné polgármester: A határidő módosítást  a Közreműködő szervezet dönti
el, a kivitelező akadályközlése alapján, és az önkormányzat ez irányú kérelme 
alapján.

Farkas István képviselő: Megkérdezi, hogy a képviselők tulajdonképpen mibe 
szólhatnak bele, miért vannak, ha más dönt helyettük. A határidő jövő évre való 
módosítását nem fogadják el a képviselők.

Fülöp Zoltánné polgármester: Végül is, a kivitelező által bejelentett akadályközlés 
következménye, hogy határidő módosítást kellett javasolnia, de ez még csak 
koncepcionális egyeztetés alatt áll a közreműködő szervezetnél, és nem végleges.
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Lisztes Győző képviselő: Már korábban elhangzott, hogy a telep energia ellátásához 
a vezeték kiépítése 1 hónap. Ő is azon az állásponton van, hogy nem szabad 
belemenni semmiféle határidő módosításba. Az eredeti szerződéseknek megfelelően
tartani kell a határidőt.

Fülöp Zoltánné polgármester: Míg az E-ON nem végzi el a tervezést, kivitelezést, 
addig a közreműködő szervezet nem fog belemenni semmi másba, és látni lehet 
hogy a két próbaüzem – nyári és téli – elvégezhetetlen. A kiviteli szerződéseket a 
határidő miatt módosítani kell.

Farkas István képviselő: Mind a telepre, mind a hálózatra külön közbeszerzési 
eljárás folyt, külön szerződések vannak. Az a véletlenek egybeesése, hogy 
mindkettőre a legelőnyösebb ajánlatot a Boroszlán adta. Ha a csatorna kivitelezését 
más nyeri meg, akkor is határidő módosítás van?

Fülöp Zoltánné polgármester: „Mi is ezt mondtuk.”

Pichler Józsefné képviselő: Ki az a mi”

Fülöp Zoltánné polgármester: A mérnök, a projektmenedzser és polgármester. 
Hozzáteszi, hogy a csatlakozó vezetéket addig nem lehet üzembe helyezni, míg a 
telep el nem készült. Ideiglenes  verzióként a bányától való áramvétel elképzelhető.

Lisztes Győző képviselő: Hát akkor menjen ez a verzió.

Fülöp Zoltánné polgármester: Azt  még meg lehet tenni, hogy a csatornát teljes 
egészében fejezze be az eredeti határidőre a kivitelező.

Pichler Józsefné polgármester: A 6-7 beígért brigádból alig van itt valaki.

Farkas István képviselő: Azért nincs itt brigád, mert a kivitelező bízik abban, hogy ki 
lesz tólva a határidő , és nyár van, elmentek máshova dolgozni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Tolmácsolni fogja, hogy a bányától az ideiglenes 
áramvétel megoldható, a csatornát a faluban határidő módosítás nélkül kell 
megoldani, mivel a csatorna csak koncepcionális egyeztetésre ment fel a 
közreműködő hatósághoz.

8.NAPIREND: Polgármesteri Hivatal villamos-hálózatának felújításáról.

                        Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Lisztes Győző képviselő: Mit takar, milyen munkálatok lesznek a villamoshálózat 
felújítás alatt. Gondol itt csövezésre, fűzésre, vésés? Lesz-e ilyen, vagy csak külső 
vezeték lesz műanyagcső alatt.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Teljes felújítás lesz az épületben véséssel és 
csövekben lesz a vezetékezés. (Behozta testületi ülésre a részletes árajánlatot, 
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melyet a képviselő részére átnyújt.)

Lisztes Győző képviselő: Ez a felújítás nagyon nagy zajjal jár. Az ajánlatok a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkoznak, az előterjesztésben, pedig csak a védőnői 
tanácsadó lambériázása, festése szerepel. Mi van a Hivatallal?

Fülöp Zoltánné polgármester: A tanácsadó sürgős felújítására az ÁNTSZ július 30.-a 
határidőt tűzött ki. A Bene Építőipari BT erre az időre csak a tanácsadóra tudott 
ajánlatot adni, illetve vállalta a munkálatokat, de nem zárkózott el a Hivatal  festése 
elöl sem. Arra is gondolt, hogy a közfoglalkoztatottakkal végezteti el  a Hivatal 
festését. 

Farkas István képviselő: A helyi vállalkozótól nem kért ajánlatot?

Fülöp Zoltánné képviselő: Nem, mivel tavalyi ajánlatkérésnél azt mondta, hogy a 
munkálatok alatt a Hivatalt ki kell üríteni, mert ők nem szakaszosan dolgoznak, 
hanem egyszerre mindent megcsinálnak.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Elmondja, amikor az orvosi rendelőbe 2 éve fel lett 
újítva a villamosvezeték rendszer, dolgozni nem lehetett, és igen hosszú ideig 
eltartottak a munkálatok.

Lisztes Győző képviselő: Javasolja Tóth László vállalkozó bruttó 483.033.- Ft-os 
árajánlatának elfogadását a Polgármesteri Hivatal épületében a villamos vezeték 
teljes felújítására. 

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Polgármesteri Hivatalban villamos vezeték  
hálózatának felújítása.

A Képviselő-testület a tulajdonában lévő Úrkúti 
Polgármesteri Hivatal  villamos vezeték 
hálózatának felújítására beérkezett 3 
árajánlatból (Kiss és Társai Kft Ajka bruttó 
781.050.- Ft, Tóth László vállalkozó Ajka bruttó 
483.033.- Ft., Gáll László vállalkozó Devecser 
bruttó 738.658.- Ft) Tóth László vállalkozó Ajka 
bruttó 483.033.- Ft-os ajánlatát fogadja el, mely 
összeg az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében, a Felhalmozási kiadások  
alatt rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, legkésőbb 20113. június 15.

9.NAPIREND: Vegyes ügyek.
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a) Ravatalozó építésének jelenlegi helyzete
Előadó: Kovács Mihály plébános

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kovács Mihály plébános:  A ravatalozó építése megkezdődött. A teljes kiviteli 
munkálatokat a Savaria Kft vállalta , a kiviteli költségek bruttó 7 millió forint.  Ebben 
az összegben a fakivágástól kezdve a ravatalozó teljes felépítéséig minden benne 
van, és 3 hónapon  belül elkészül.

Pichler Józsefné képviselő:  A régi ravatalozó lebontásának  költsége is benn van a 7
millió forintba?

Kovács Mihály plébános: A régi ravatalozó lebontásának költsége nincs benn a 7 
millió forintba, de elmondja, hogy az újra csak akkor lehet használatba vételi 
engedélyt kérni, ha a régi lebontásra került.

Somogyi Imréné alpolgármester: Az új ravatalozóhoz kapcsolódóan már  a 
hangosítás is meg lesz oldva, mert a temetéseken nem lehet hallani, érteni a 
szertartást.

Lisztes Győző képviselő: A teljes kiviteli költségbe a víz, villany-, stb szerelés is benn
van?

Kovács Mihály plébános: Igen, benn van, de felhívja a Testület figyelmét, hogy 
műszaki dolgokhoz nem ért.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 
önkormányzati támogatással kapcsolatos megállapodás csak akkor köthető meg az 
egyházzal, ha már a kiviteli szerződést a vállalkozó és az egyház megkötötte. A 
támogatási szerződést a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Javasolja, hogy e 
napirendi pontot határozat-hozatal mellőzésével fogadja el a Testület. 
A Képviselő-testület  egyhangúlag  - 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az 
előterjesztést elfogadta.

b)Kiss  Imréné  és  házastársa  lakásbérleti  szerződés
meghosszabbítás iránti kérelme.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Kiss Istvánné és házastársa lakásbérleti  
szerződése.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület 
emeletének belső udvarán lévő 2. sz. lakást Kiss István né  és 
házastársa Kiss István Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok 
részére 2014. június 30.-ig bezárólag bérbe adja. A havi lakbér 
összege: 8200.- Ft.
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására 
felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

b) Kiss Éva és élettársa lakásbérleti szerződés meghosszabbítás iránti kérelme.

          Előadó: polgármester
       
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Kiss Éva és élettársa lakásbérleti  szerződése.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület 
emeletén lévő 1. sz. lakás Kis Éva és élettársa Orsós Roland 
Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok részére 2014. május 30.-
ig bezárólag bérbe adja. A havi lakbér összege: 6460.- Ft.

A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására 
felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

d)Wágner Ödön helyiségbérleti szerződés meghosszabbításának kérése.

    Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Wágner Ödön helyiség bérleti  szerződése.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület 
földszintjén lévő  (volt élelmiszerbolt) helyiséget iroda céljára a 
W&K&T S.R.L  415500 Salonta részére 2015. június 30.-ig 
bezárólag bérbe adja. A helyiségbérleti díj összege: 23.000.- 
Ft./hó.
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására 
felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

e)Családsegítő nyári táborozás költségeihez támogatás iránti kérése 

    Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Dr.  Dóczy  Mariann  képviselő: Most  pontosan  mennyit  kell  majd  fizetni  a  nyári
táborban részt vevő tanulóknak?

Rostási Mária jegyző:A jelentkezés most folyik. A tavalyi évben 47 fő vett rész, az
előterjesztés készítésekor 50 fővel számolva 1712.- Ft/fő/hét a nyári tábor költsége
az ismert bevétel és kiadások alapján.  A testületi ülés időpontjában már ismert a
névsor, mely alapján 57 tanuló jelentkezett a nyári táborra.

Pichler Józsefné képviselő: A határozati javaslatban a rendszeres gyermekvédelmi
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támogatásba  részesülők  ebédtámogatása  szerepel.  Ez  számításai  szerint  6  ezer
forint körüli összeg.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Javasolja a táborban részt vevő összes gyereknek a
Ziziben történő étkeztetését kifizetni.

Somogyi  Imréné alpolgármester:  Sajnálatát  fejezi  ki,  hogy az előterjesztés mellé
nem került csatolásra a családgondozó levele, melyet a képviselők részére írt.

Rostási  Mária  jegyző: Mint  ahogy  az  előterjesztésben  is  írta,  „az  előterjesztés
mellékletét képezi”  a családgondozó által írt kérelem. Sajnálatát fejezi ki ő is, hogy
ez a kiküldött  anyagból  kimaradt,  azonban az előterjesztés a családgondozó által
közölt adatok alapján készült. Pótlólag a képviselők részére átadja a családgondozó
kérelmét. Végül sajnálatát fejezi ki az miatt is, hogy a nyári táborba a családgondozó,
a Hivatal, általános iskola által is ismert „csellengők”, a hátrányos helyzetű tanulók
nevét,  akik  miatt  a  táboroztatás  pár  évvel  ezelőtt  igazából  elindult,  nem  látja  a
jelentkezők körében.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Javasolja az 57 gyermekeknek a Zizi  presszóban 1
napi ebéd+fagyi költségét vállalja át az önkormányzat, mely 47.310.- Ft.

Somogyi Imréné alpolgármester: Ezzel ő is egyet tud érteni.

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
általános iskolások nyári táboroztatása

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi 
Családsegítő és Gondozási Központ  Gyermekjóléti szolgálat 
úrkúti családgondozója  által szervezett nyári táborban résztvevő
57 fő általános iskolai tanulók részére a Zizi presszó és 
étteremben egy napi étkeztetést  - ebéd 550.- Ft +fagyi 280.- Ft –
összesen 47.310.- Ft-ot  biztosít  - számla ellenében - az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a gazdasági tartalék 
terhére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:  2013. július 6.

e)Polgármester szabadság kiadása iránti kérelme.

   Előadó: alpolgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

 A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
Fülöp Zoltánné polgármester szabadság iránti 
kérelme.

A Képviselő-testület Fülöp Zoltánné 
polgármester  igénybe vett szabadságát 2013. 
május 13-tól május 17-ig bezárólag utólag 
jóváhagyja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a szabadság 
nyilvántartáson a polgármester szabadságát 
vezesse át.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

g)Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés.

Előadó: polgármester

Fülöp Zoltán polgármester: Rövid tájékoztatójában elmondja, hogy a falunapi 
programok szervezése megkezdődött. Az idei falunapi programokba bekapcsolódik 
az Úrkút SK is, mivel a felújított sportöltöző ünnepélyes átadását is most tervezik. A 
falunapon délelőtt sportversenyek, főzőversenyek lesznek. Késő délutántól a délelőtti
rendezvények eredményhirdetése, a  helyi rocky táncegyetüttes a Viva Voce kórus 
műsora, valamint a  fő fellépő Takács Nikolasz és aki még a zené szolgáltatja az 
utcabálon.
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                              Rostási Mária
polgármester                                                                 jegyző
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