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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsága  

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Tel.:88/230-003, 88/507-031. 

E -mail:jegyzourkut@vnet.hu 
………………………………..............................................................………………………... 
 
Szám: 81-5/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2016. május 31-én (kedden) du. 16.15 órai kezdettel megtartott Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: 

- Rieger Tibor elnök 
- Stáll Zsolt bizottsági tag 
- Pichler Józsefné bizottsági tag 

           
Tanácskozási joggal részt vesz:  

- Fülöp Zoltánné polgármester 
- dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Rieger Tibor elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a Bizottság mindhárom tagja jelen van, így az ülést 16.15-kor 
megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét.  
A Bizottság egyhangúlag – 3 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, 
valamint a térítési díjakról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Döntés telekalakításról 
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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 rendezvény megvalósításának önkormányzati 

hozzájárulásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
b) Térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározása 

Előterjesztő: Polgármester 
 

c) Döntés a zsófiapusztai szennyvíz-csatorna javítás költségviseléséről 
 Előterjesztő: Polgármester 

 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirendi pont: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 

Fülöp Zoltánné polgármester: A rendelet-módosítást a bérkompenzációk, könyvtári állomány 
gyarapítása és egyéb technikai módosítások indokolják, mint például a meghozott 
határozatok, gondolok itt a napelemes kandelláber telepítésére. Megemlíteném, hogy a 
tervezett jutalom csak jövőre jár a kolléganőnek, így azzal csökken a kiadási oldal. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 19/2016. (V.31.) határozata 
Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 
módosításáról szóló rendelet-tervezetről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
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Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Rendelet-tervezet a helyi népszavazásról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés,hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Jogszabályi környezet jelentősen módosult az 1992. évi 
rendelet óta, így azt szükséges hatályon kívül helyezni és új rendelet alkotni. 
 
Pichler Józsefné tag: Az egész lakosságot kell nézni? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem, csak a választópolgárokat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 20/2016. (V.31.) határozata  
a helyi népszavazásról szóló rendelet-tervezetről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
helyi népszavazásról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt 
változtatások nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Technikai, számozásbeli és a jogszabályi környezet miatti 
változások lennének átvezetve a módosítással. Amit még kiemelnék az a hatáskörök 
újraszabályozása, azonban nem érdemi, csak a meglévő egyéb hatályos önkormányzati 
rendeletekhez lett igazítva a szabályozás. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 21/2016. (V.31.) határozata  
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. 
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, és azt változtatások nélkül a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

  
4. napirendi pont: 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: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Mivel hozzánk kerül a házi segítségnyújtás, ezért kell 
szabályoznunk a térítési díj összegét, amelynek mértéke egyébként nem fog emelkedni. 

Rieger Tibor elnök: Ezt a 360 forintot fizetik a gondozottak most is? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 22/2016. (V.31.) határozata 
az 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 szóló rendelet-
tervezetről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) 
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önkormányzati rendelet, valamint a térítési díjakról szóló 4/2016. 
(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, és azt változtatások nélkül a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Döntés telekalakításról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ennek indíttatása az volt, hogy a Keller Krisztián rendezni 
szerette volna a telekhatárát és akkor már úgy döntöttünk, hogy végig alakítunk ki telkeket. 
Ezzel együtt Farkas István, Lipp Zoltán és dr. Dóczy Mariann adott be kérelmet, hogy 
vásárolnának telket. 

Stáll Zsolt tag: Akkor három telek marad csak. 

Pichler Józsefné tag: És beépítési kötelezettség lesz előírva? 

Rieger Tibor elnök: Igen, a közművesítéstől számított 4 éven belül kell ráépíteni. Kérdés, 
hogy mikor lesz a közművesítés? 

Dr. Puskády Norbert jegyző: A telekeladásból lesz plusz bevétele az önkormányzatnak, abból 
megkezdhető a közművesítés. 

Pichler Józsefné tag: Akkor azt arra kell fordítani. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 23/2016. (V.31.) határozata 
a telekalakításról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
telekalakításról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Döntés pályázatokon való indulásról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az orvosi rendelőnek a fűtéskorszerűsítését amúgy is meg kell 
csinálni, így arra nyújtjuk be a pályázatot, valamint a Béke utca és Rákóczi utca melletti 
járdák felújítására. Az iskola energetikai korszerűsítésére a pályázatot a Blueplan 
Mérnökiroda készíti elő, a munkatársuk már itt volt felmérte az iskolát. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 24/2016. (V.31.) határozata 
pályázatokon való indulásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
pályázatokon való indulásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Testvér-települési megállapodás 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Június 16-án érkeznek az Oberpleichfeldből a vendégek, akik 
három éjszakát maradnak. A nemzetiségi napon lesz aláírva a testvér-települési megállapodás. 
Ők már megtárgyalták a megállapodás szövegét és el is fogadták. 

Pichler Józsefné tag: Az önkormányzatnak meg kell tennie mindent, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat, míg itt tartózkodnak. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 25/2016. (V.31.) határozata 
a testvér-települési megállapodásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
testvér-települési megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
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8. napirendi pont: Döntés iskolai kerítés elbontásáról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: 1 800 000 forint van betervezve, ami magába foglalja a bontást 
és a kerítésépítést is. A bekért árajánlatok alapján az előirányzat fedezni fogja a kiadásokat. 

Rieger Tibor elnök: Mikor fogják megkezdeni a munkákat? 

Fülöp Zoltánné polgármester: Pozitív döntés esetén szerződést kötünk, amiben 
meghatározzuk a határidőket. Várhatóan júliusra a bontás elkészül, utána már csak telepíteni 
kell. A nyári szünet alatt mindenképp megvalósul a bontás és az új kerítés telepítése is. 

Stáll Zsolt tag: Ha már bontják a kerítést, akkor a kivitelezőt meg kellene kérni, hogy a 
szolgálati lakás kéményét is bontsák le. 

 Fülöp Zoltánné polgármester: Mindenképp jelezni fogom a kivitelező felé. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 26/2016. (V.31.) határozata 
az iskolai kerítés elbontásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az iskolai kerítés elbontásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont: Döntés elbirtoklásról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Felülvizsgáltuk a vagyonkataszterünket, melynek 
eredményeképp kiderült, hogy több olyan önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlan 
van, amelyet évek óta magánszemélyek használnak. 

Pichler Józsefné tag: Pontosan mi ez az elbirtoklás? 
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Dr. Puskády Norbert jegyző: Az elbirtoklás egy eredeti tulajdonszerzési mód. Aki az ingatlant 
15 éven keresztül sajátjaként használja, az megszerzi annak tulajdonjogát. További feltétele, 
hogy az ingatlan egészét, vagy megosztható részét birtokolja, illetve, hogy ne 
bűncselekménnyel, erőszakos vagy alattomos módon jusson az ingatlan birtokához. A 
magánszemélyek már évtizedek óta birtokolják a tárgyi ingatlanokat, a jóhiszeműséget 
mindenki esetében vélelmezhetjük. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül, Rieger Tibor tartózkodása mellett– az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 27/2016. (V.31.) határozata 
az elbirtoklásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az elbirtoklásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

10.napirendi pont: Vegyes ügyek 
 
a) Döntés a gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati hozzájárulásáról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben hozzájárulunk a gyermeknapi rendezvény 
kiadásaihoz. Bruttó 190 500 forint lett betervezve, azonban ennél magasabb összeget kértek. 
A rendezvény már megvalósult, véleményem szerint minden gyermek jól érezte magát. A 
határozati javaslat a tervezett összeget a gazdasági tartalék terhére javasolja megemelni bruttó 
59 500 forinttal. 
 
Pichler Józsefné tag: Hogy lesz átadva a pénzeszköz? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Számlákat fog benyújtani az SZM, melyet az önkormányzat 
egyenlít ki. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 28/2016. (V.31.) határozata 
a gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati 
hozzájárulásáról 
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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati 
hozzájárulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
b) Térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Farkas István alpolgármester nyújtott be egy felhívást. Már 
foglalkoztunk korábban is a témával, rendőrségi beszámolók kapcsán is mindig előjön. A 
Polgárőrség megalakulásával és egy esetleges kamerarendszer kiépítésével jelentősen javulna 
az egyébként sem rossz közbiztonság. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 29/2016. (V.31.) határozata 
a térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

c) Döntés a zsófiapusztai szennyvíz-csatorna javítás költségviseléséről 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Volt egy dugulás Zsófiapusztán, mely kapcsán felmerült 
körülbelül 100 000 forint költség. Mivel közterületen volt a dugulás, ezért az 
önkormányzatnak kell véleményem szerint a költségeket viselni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 



Gazdasági s lgazeaÚási Bi?ott'$ág 30/20'16!,(V.,.3.l') lítározatl
a zsófiapusáai' szennyvíz_csatorna j avítás költségviseléséről

Úrkút Község Önkormrínyzatanak Gazdasági ésIgazgatási Bizottsága a
zsófiapusztai szennyviz-csatorna' javítrís kö_ltségviseléséről szó|ó
előterjesztést megtárgyalta, a Kepviselő-testiiletnek elfogadasra
javasolja.

Felelős: elnök
Haüáridő: azonnal

Több trárgy nem volt, az elnök az ülést 16 óra 50 perckor berekesztette.
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Pichler Józsefrré
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