
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szám:122-5 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. március 28.-án         
                (hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester

             Somogyi Imréné alpolgármester  
              Dr. Dóczy Mariann            
             Farkas István,                                              
             Lisztes Győző  
             Nagy Szabina
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
                                                     
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából mind a 7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 7 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:  1.) Úrkút Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
                            módosítása – rendelet-tervezet..

                             Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                       2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 
                             - rendelet-tervezet -.

                              Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                       3.) A 2011 évi étkezési térítési díjak megállapítása – rendelet-
                            tervezet.

                            Előadó: Rostási Mária jegyző

                       4.) Úrkút Község Önkormányzat 2011-2014 évre vonatkozó
                            gazdasági programja.

                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester 
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                        5.) Tájékoztatás a község közrendjéről.

                             Előadó: Pintér Balázs körzeti megbízott

                         6.) Vegyes ügyek.
 

a) Az önkormányzat 2011 évre szóló közbeszerzési terve.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

 
b) Licsauer Tamás úrkúti lakós ingatlan vásárlási kérelme.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
       

c) Tornacsarnok belső felújítására pályázat.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

d) Helyi újság próbaszámának kiadása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

e) Polgármesteri Hivatal előtti parkosítás. 
                                   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                     
NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

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

(Az előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  a 
Jelentést elfogadta.

b.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről, 
tárgyalásairól.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:  Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  a a 
polgármesteri  tájékoztatót elfogadta
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
                            módosítása – rendelet-tervezet..

                             Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

.
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet  hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(II.10.) rendelet módosításáról.

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

2.napirend: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 
                     - rendelet-tervezet -.

                    Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István:  A Szabályzatban azt olvasta, hogy az önkormányzat önként vállalt 
feladatai körében gondoskodik a temető fenntartásáról, egy másik napirendi pontnál, 
konkrétan  a gazdasági programban pedig kötelező feladatként van megjelölve a 
temető fenntartásával kapcsolatos feladat.

Rostási Mária jegyző: Az önkormányzat tulajdonában nincs köztemető,  ezért 
kötelező feladata sem lehet a temető fenntartása. Azonban önként vállalhat feladatot 
az egyház   tulajdonában lévő temető fenntartásában való közreműködés 
tekintetében, mint ahogy már évek óta történik pl. a temetői szemét elszállítása, 
amelyről az önkormányzat gondoskodik. 

Farkas István: A temetési segély odaítélése miért a polgármester hatásköre?

Rostási Mária jegyző: Az önkormányzat szociális rendeletében van szabályozva, 
hogy ki, milyen jövedelmi értékhatárok mellett kapja az egyszeri 10 ezer forintos 
temetési segélyt, és ez a hatáskör e rendelet alapján a polgármesterre került 
átruházásra.
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Farkas István: Így már rendben van, de megjegyzi egy temetéshez a 10 ezer forintos
segély napjainkban már nagyon kevés.

Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint a jegyző által elkészített SZMSZ jó, 
szabályozza mindazokat a feladatokat, amelyek a Képviselő-testület működéséhez 
szükségesek. 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet  hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete
Úrkút Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról.

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

3. napirend: A 2011 évi étkezési térítési díjak megállapítása – rendelet-
                     tervezet.

                    Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztés a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Jónak tartja, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében  nem kell 
emelni -  ebben a nehéz gazdasági helyzetben - a térítési díjakat, ez a szülők 
részére is nagy segítség.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet  hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete
az étkeztetés térítési díjairól.

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

4.napirend: Úrkút Község Önkormányzat 2011-2014 évre vonatkozó
                     gazdasági programja.

                    Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:
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Pichler Józsefné: Mit kell érteni a gazdasági program 1. pontjában megfogalmazottak
iskolaszerkezeti átalakítás többletforrásaival kapcsolatban, Itt az Új Atlantiszt 
Többcélú Társulás berkein belüli intézményfenntartó társulásra kell gondolni?

Fülöp Zoltánné polgármester: Az Új Atlantisz Többcélú Társuláson belül már szóba 
került az egységes iskola létrehozása, ami többletforrásokat jelentene, viszont 
komoly jogi garanciák beépítése szükséges a tagintézmények önállóságának 
biztosításához. Ugyanakkor garantálni kellene az egységes szakmai program 
megvalósítását.

Pichler Józsefné:  A 11. pontban az őskarszt, illetve a természetvédelmi terület 
tulajdonjogának esetleges  megszerzése az önkormányzatnak nem túl nagy falat? Az
önkormányzatnak nincsenek megfelelő gépei, szerszámai a terület rendbetételére, 
fenntartására.

Farkas István: A tulajdonjogot nem is lehet megszerezni, mivel a Magyar Állam a 
tulajdonos, kezelője pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. Tudomása szerint a 
Nemzeti Parktól is megvonták az állami támogatást, így még inkább gond a védett 
terület fenntartásra. Az önkormányzat az ezzel járó feladatokat nem tudja vállalni.

Rostási Mária jegyző: A gazdasági programban elírás történt, mivel a tulajdonjog 
helyett vagyonkezelői jog megszerzéséről van szó.

Somogyi Imréné: A Faluvédő Egyesülettel már többször próbálkoztak, a Weisz Laci 
már írt is a Nemzeti Park Igazgatóságának, hogy az Egyesület gondozná a területet, 
de nem engedélyezik, mivel sok a védett növény. 

Farkas István: Megjegyzi, hogy a gazdasági programban hivatkozott „tanösvény” 
teljesen eltűnik  a gaz miatt.

Rostási Mária jegyző: Az Önkormányzat az elmúlt évben kötött a természetvédelmi 
terület fenntartójával, a Nemzeti Park Igazgatóságával egy Megállapodást, mely 
alapján a szemét eltakarításáról gondoskodik az önkormányzat, valamint az egyéb 
tisztántartási feladatokat elvégzi. Erre a KEOP pályázathoz  szükség volt, a 
fenntartható fejlődés témakörön belül.

Somogyi Imréné: Jó lenne ezt a Megállapodást látni, mert ez előbbre lépés lenne.

Pichler Józsefné: A 12. ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy a gondozott környezet
sok mindent meghatároz. Itt érteni kell a közterületek tisztántartását is. Az idei évben 
kevesebb, illet rövidebb idejű – napi 4 óra -  lett a közfoglalkoztatottak munkaideje. 
Ugyanazt a munkát mint tavaly, kevesebben végzik. Ez véleménye szerint meg is 
látszik a közterületeken. Gondol itt főleg - ahol ő is napon többször közlekedik – a 
Mester utcai járdára, ami nagyon koszos, a vízelvezető árkok ezen az útszakaszon, 
amit az önkormányzat szokott elvégezni, nem kerültek kitisztításra.

Somogyi Imréné: Saját portája előtt mindenkinek rendet kell tenni.

Pichler Józsefné: A járdán nem ők szórják el a szemetet, és a portájuk előtt 
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mindenhol rendben tartják a területet, de a járda azért jóval távolabb van. 
A jelenlegi gazdasági háttér miatt a parkosítási program is nehezen megoldható, 
habár mindenki igyekszik a saját portáját széppé tenni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint nem pénzel, hanem 
szemléletváltoztatással kellene ezeket a dolgokat elvégezni. Ő arra gondolt, hogy 
saját környezetében mindeni „virágosít”, és így kialakulhat egy verseny, ahol a 
legszebb lakókörnyezet díjazható lenne. Díjként 1-2 rózsabokorra, vagy hasonlóra 
gondolt. Ez nem lenne nagy érték.

Dr. Dóczy Mariann: Mikor indul be a szelektív hulladékgyűjtés? Nagyon sok illegális 
szemét van újra az erdők környékén.

Fülöp Zoltánné polgármester: A hulladékgyűjtő szigetek elkészültek, úgy volt, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtő edényzet március második felében került kihelyezésre. Ez a 
mai napig nem történt meg. A lomtalanítás az elkövetkezendő időben úgy fog 
történni, hogy az ingatlantulajdonos az Avar Kft-nek bejelenti, hogy mikor szeretne 
lomtalanítani, kap zsákokat, amit majd a kuka mellé kell tenni, és az elszállítás így 
fog történni.

Pichler Józsefné: Többször jelezte, hogy a falu lakossága nagy részének gondot 
jelent a szemétszállítási díj negyedévenkénti fizetése. Jelezni kell a szolgáltató felé, 
hogy a díjfizetés havi gyakorisággal legyen megoldható, vagyis havonta küldjék a 
számlát.

Fülöp Zoltánné polgármester: A javaslat megírásra kerül az Avar Kft felé.

Nagy Szabina: Kérdezi, mit kell érteni a közösségi élet fellendítésén.

Fülöp Zoltánné polgármester: Minden olyan kulturális tevékenységet, amely igazodik 
Úrkút község hagyományaihoz, nemzeti ünnepeihez, nagyobb közösséget érint az 
adott rendezvény.

Nagy Szabina:  Ők az idei évben kórustalálkozót szerveznek, és kérdésként teszi fel,
ha az önkormányzat elé hozza a kérést, úgy a rendezvényt támogatná-e.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Igen.

Lisztes Győző:  Az egyházi temetővel kapcsolatban történt-e előrelépés? Gondol itt 
konkrétan a nagyon rossz állapotú ravatalozóra is. 

Pichler Józsefné: Már ez is többször elhangzott, a ravatalozó nagyon rossz 
állapotban van, de az egyház tulajdonában, és a temetővel együtt az önkormányzat 
részére való átadás is bonyodalmakba ütközött.

Farkas István: Úgy tudja, hogy a veszprémi püspökség hozzájárulása is kell, ha az 
egyházi temető önkormányzati tulajdonba kerül.

Rostási Mária jegyző: Már korábban is javasolta, hogy az egyházi temetőt esetleg 
meg lehet osztani úgy, hogy  a ravatalozóval és a ravatalozó feletti és alatti üres 
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területek az önkormányzat tulajdonába kerülnének, az egyházzal való megegyezés 
alapján, és akkor a ravatalozót is fel tudná újítani, esetleges pályázati pénzekből is 
az önkormányzat.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ezt a megoldást ő is tudná támogatni.

Pichler Józsefné: Arról is szó esett már, hogy a Plébános úrat meg kell hívni vagy 
egy testületi ülésre, vagy külön e témára vonatkozóan.

Fülöp Zoltánné polgármester: Felveszi a kapcsolatot a Plébános Úrral és egy közös 
testületi ülésen a temetővel, ravatalozóval kapcsolatos gondokat meg kell beszélni.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (III.28.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának 2011-2014. évi
gazdasági programja.

A Képviselő-testület Úrkút Község Önkormányzatának
2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági programját 
megtárgyalta és e határozat mellékleteként elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5.napirend: Tájékoztatás a község közrendjéről.

                    Előadó: Pintér Balázs körzeti megbízott

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönti az Ajkai Rendőrkapitányság részéről 
megjelent Loránd György rendőr alezredest, valamint Pintér Balázs körzeti 
megbízottat. Megkérdezi, hogy a képviselők részére kiküldött rendőrségi 
tájékoztatóhoz kívánnak-e kiegészítést tenni.

Loránd György rendőr alezredes: Köszönti a Képviselőtestület tagjait. 
Kiegészítésként elmondja, hogy a településen a 2009 évhez viszonyítva a 
beszámolási időszakban, vagyis 2010-ben a bűncselekmények száma a 
kétszeresére emelkedett. Az alkalmi lopások, és egyéb bűncselekmények 
megelőzése érdekében is nagyon jónak tartaná, ha Úrkúton is létre lenne hozva a 
Polgárőrség. A Polgárőrség a Rendőrségnek is sokat tudna segíteni. Jeleznék a 
rendőrség felé a gyanús személygépkocsikat, személyeket, amit egyébként kér a 
falu lakosságától is a képviselőkön keresztül. 
 Elmondja azt is, hogy Úrkút nem zsáktelepülés, átmenő forgalma van, ami azt 
jelenti, hogy a bűnözők azt szeretik, mivel ilyen helyről többfelé tudnak menni.
Tájékoztatja arról is a Testületet, hogy a körzeti megbízott éjszaka is szolgálatban 
van, ha esetleg pár napig nappal nem látják, vagy előfordul az is, elég gyakran, hogy 
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nem a körzeti megbízott, hanem a járőrök vannak szolgálatban Úrkúton is.
Pintér Balázs, a körzeti megbízott szolgálata során engedélyt kapott saját 
személygépkocsi használatára. Kéri a Képviselőtestületet, amennyiben az szgk 
fenntartásához hozzá tudna járulni, vagy esetleg a körzeti megbízott túlóráját fizetni 
tudja, azt szívesen vennék.
Végezetül elmondja, hogy a körzeti megbízotti iroda jelenlegi helye – az általános 
iskola épületében – nem jó helyen van. Nincs megfelelő telefonvonal, internet 
hozzáférés, stb. Az ügyfeleket sem tudja úgy fogadni a rendőr, mint amikor a 
Polgármesteri Hivatal épületében volt az iroda.

Kérdés, hozzászólás:

Rostási Mária jegyző: A kmb-s iroda áthelyezésekor a Rendőrség  megtekintette, és 
jónak tartotta a jelenlegi irodát. Sajnos a Polgármesteri Hivatal ügyintézői sem 
tudnak külön-külön irodában dolgozni, és amikor a Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozójának is irodát kellett biztosítani a megnövekedett ügyfélforgalom 
miatt, csak ez a lehetőség jöhetett számításba. Az internet hozzáférés most is 
megoldható, mivel a kmb-es irodával egy épületben van a kisebbségi iroda, ahol van 
internet hozzáférés.

Loránd György: Ezt a témát szeretné újra tárgyalni a polgármesterrel és a jegyzővel 
egy későbbi időpontban.

Fülöp Zoltánné polgármester: Tudomása szerint a jelenleg érvényes jogszabályok 
azt mondják, ha a Polgárőrség 3 feladatot vállalnak, úgy támogatásra jogosultak.

Loránd György: Így van, de a Polgárőrséget a cégbíróságnál be kell jegyeztetni, 
illetve előtte  meg kell alakítani.

Somogyi Imréné: Jól hangzik, hogy a gyanús autókat, személyeket be lehet jelenteni 
a rendőrségen, de azért nagyon jó lenne, ha működne Polgárőrség, akkor ők 
helyben tudnának intézkedni.

Loránd György:  Pontosítja, hogy a polgárőr nem igazoltathat, nem intézkedhet.

Fülöp Zoltánné polgármester: A Polgárőrség megszervezését jónak tartja, a körzeti 
megbízott anyagi támogatásával kapcsolatban a képviselők véleményét ki fogja 
kérni. A kmb-s irodával összefüggő gondokról várja a Rendőrség jelzését, hogy 
mikor tárgyaljanak róla a jegyzővel együtt. 
A község közrendjéről szóló tájékoztató elfogadását javasolja.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
község közbiztonságáról szóló tájékoztatót elfogadta.

- dr. Dóczy Mariann a képviselőtestületi ülésről távozott, így a jelenlévő
testületi tagok száma 6 főre csökkent – 

6.napirend: Vegyes ügyek.

a.) Az önkormányzat 2011 évre szóló közbeszerzési terve.

8



Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (III.28.) önkormányzati határozata

                                 az Önkormányzat 2011 évi közbeszerzési terve.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút 
Község Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét – mely e 
határozat mellékletét képezi – elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. április 15.

b.)Licsauer Tamás úrkúti lakós ingatlan vásárlási kérelme.
    Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István: Tájékoztatja e napirendi pontra megjelent Licsauer Tamást és 
feleségét, hogy az önkormányzat – amennyiben értékesíti a területet, úgy  4 évi 
beépítési kötelezettséget ír elő, amennyiben a 4 év alatt nem teljesül a beépítés, úgy 
az önkormányzat az eredeti eladási áron azt visszavásárolja.

Licsauer Tamás: Minden szándéka az, hogy minél előbb családi házat építsen a 
területre.

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az I. fokú 
építéshatóságnál is eljárt annak érdekében, hogy  a területen egyáltalán lehet-e 
családi házat építeni, a telek méreteinek, és a telken elhelyezkedő csapadékvíz 
elvezető árok egyenetlensége miatt. Az építéshatóság megtekintette a területet és 
jelezte, hogy családi ház építésére alkalmas.

Licsauer Tamás: Igen, az eléggé behatárolt, hogy hol lehet felépíteni a házat.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az építkezésnél figyelni kell a településképre, és csak 
a rendezési terv szerint lehet építkezni. A telek viszont központi helyen van, 
közművek könnyen elérhetők, ami a telek értékét növeli.
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Licsauer Tamás: Azonban a „szeszgyár” épülete elég közel van, valamint a 
csapadékvíz elvezető árokban nem csak csapadékvíz van. 

Farkas István: Magánforgalomban  az új részen 3 e/FT/m2 árért adtak el telket a 
faluban. Figyelembe véve, hogy ez a telek hol helyezkedik el, és szolgalmi joggal 
terhelten kerül eladásra 1000.- Ft/m2 árat javasolna, de megkérdezi a vevőt is, neki 
mennyit érne a terület.

Licsauer Tamás: Amennyiben ez a telek egyforma  méretű lenne és az árok nem 
szelné ketté többet érne, de így ő másfél millió forint körüli összegre gondolt.

Fülöp Zoltánné polgármester: A telek majdnem 2 ezer m2, azonban igazából az árok 
elhelyezkedése , a telek egyenetlensége miatt, valamint a szolgalmi joggal terheltség
miatt a telek értéke is csökkenhet.

Somogyi Imréné: Ő az elhangzottak alapján reálisnak tartotta a korábbi m2 árat, és 
ezért ő most a másfél millió forintot javasolja a telek eladási áraként.

Fülöp Zoltánné polgármester: Aki a másfél millió forintos árral egyetért, kéri az 
szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (III.28.) önkormányzati határozata

                                önkormányzat tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő úrkúti 50 hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület, árok elnevezésű, 
1948 m2 nagyságú ingatlant Licsauer Tamás Úrkút, Rákóczi u. 2/A. 
sz. alatti lakos részére családi ház építése céljából értékesíti azzal, 
hogy az ingatlanon  átmenő szennyvízcsatorna építése folyamán  
kártalanításra igényt nem tart, és a szennyvízcsatorna építése, 
valamint a szennyvízcsatorna és a csapadékvíz-elvezető árok 
megközelítése és tisztítása érdekében az önkormányzat szolgalmi 
jogot létesít.

Az  önkormányzat  az  ingatlan  eladási  árát  1.500.000  Ft-ban
(Egymillió-ötszázezer  forintban),  a  beépítési  kötelezettséget  –  a
beépítési  kötelezettség  idejére  elidegenítési  tilalmat  –  4  évben
határozza meg.

Az ingatlan adás-vétel bonyolításával, a szerződés megkötésével, a
tulajdonjog  Földhivatali  bejegyzésével  kapcsolatos  eljárás  során
felmerült költségeket a vevőnek kell viselnie.

Az  ingatlan  adás-vételi  szerződés,  aláírására  a  Képviselő-testület
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Fülöp Zoltánné polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2011. május 15.

c.)Tornacsarnok belső felújítására pályázat.
    Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Nagyon jó lenne ha ez a pályázat bejönne, a sportcsarnok eléggé 
lelakott állapotban van már.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011. (III.28.) önkormányzati határozata 
a sportcsarnok  felújítására benyújtandó pályázathoz 
önerő biztosítása

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete   az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
7/2011. (III.9.) BM rendelete  „3. Iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás „ cím alapján az  
önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnok felújítása 
érdekében pályázatot nyújt be 10.606.025 FT 
összköltségben. 
A Képviselő-testület a felújítási költségekhez az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében, a gazdasági 
tartalék terhére  a  2.200.000 Ft önerőt biztosít.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011. (III.28.) önkormányzati határozata 
a sportcsarnok  felújítására benyújtandó pályázathoz

Úrkút Község Önkormányzati  Képviselő-testülete vállalja, 
hogy a tulajdonában lévő sportcsarnok (8409 Úrkút, 
Rákóczi u. 41.) a 7/2011. (III.9.) BM rendelet 6. §. (1) 
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bekezdés d) pontja alapján 5 évig eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási helyet 5 évig 
nem szünteti meg, illetve nem adja át a intézmény  
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (III.28.) önkormányzati határozata 
úrkúti  sportegyesületek  támogatási összegéről.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011 évi  költségvetéséről szóló 1/2011. 
(II.15) önkormányzati rendeletében a Máshova nem 
sorolható egyéb sporttevékenység és támogatása 
szakfeladaton 2.300.000.- Ft-ot(sportkör támogatása 2 
millió, tekeklub támogatása 300.000 forint), a 
Szabadidősport tevékenység és támogatása 
szakfeladaton 20.000.- Ft-ot, valamint a 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
szakfeladaton  a sportcsarnok működtetésére 4.272.000.- 
Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2011. (III.28.) önkormányzati határozata 
a sporttal kapcsolatos részletes feladatokról.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
sporttal kapcsolatos részletes feladatait, kötelezettségeit a
6/20009. (IV.6.)  a Sportról szóló önkormányzati 
rendeletben szabályozta,  mely  Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. 
(III.9.) BM rendelete  6. §. (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltaknak felel meg.
(A rendelet szó szerinti szövege e  határozat mellékletét 
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képezi.)

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

d.)Helyi újság próbaszámának kiadása.

   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester:  Kiegészítésként hozzáteszi, hogy a helyi újság Úrkút 
Kapuja címet kapta, azonban ezen még lehet változtatni, amennyiben a 
Képviselőtestület úgy gondolja, és nyilván az állampolgárok térítésmentesen 
juthatnak hozzá az újsághoz.

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (III.28.) önkormányzati határozata
helyi újság próbaszámának kiadása.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a.)  előzetes egyeztetések alapján   Úrkút kapuja cím 
alatt helyi újság próbaszámának kiadásához 30.000.- FT +
5 % áfa összeget biztosít az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében, az általános tartalék terhére.
b.) a helyi újság próbaszámát  minden ingatlantulajdonos 
részére térítésmentesen biztosítja.

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal

e.) Polgármesteri Hivatal előtti parkosítás.

     Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az árok mellett
lévő villanyoszlop is eléggé veszélyessé vált. Az árok rendbetételével az oszlop 
veszélyessége is megszüntetésre kerülne.

Somogyi Imréné: Támogatja a polgármester javaslatát, annál is inkább, mert a falu 
egy központi részén rendbe lesz téve az árokrendszer.
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Farkas István: Javasolja egyeztetni a műszaki szakemberrel, hogy lehetséges-e ilyen
módon a parkosítás.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
következő határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (III.28.) önkormányzati határozata
A Polgármesteri Hivatal előtti árokrendszer felújítása,
parkosítása.

Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
előzetes  egyeztetések  alapján  támogatja  a  hivatal  előtti
árokrendszer  munkáinak  folytatását,  és  vállalja  annak
költségét, -   250.000.- Ft-ot  - a 2011. évi költségvetésben
szereplő általános tartalék terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen az építésszel,
majd  ezt  követően  gondoskodjon  az  árajánlatok
bekéréséről, valamint a munka megrendeléséről. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. április-május

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

kmft.

            Fülöp Zoltánné                                                   Rostási Mária
            polgármester                                                          jegyző
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