
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:81-4/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. március 27.-én         
                (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
                        Nagy Szabina képviselő
                        Lisztes Győző képviselő        
                        Pichler Józsefné  képviselő

                         
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
1) napirendi pontnál:Loránd György r.alezredes, Tímár György r.örnagy, Pintér 
Balázs körzeti megbízott
4-5) napirendi pontnál: Karisztl Jánosné óvodavezető 
                                                                  
Meghívott és nem jelent meg: Kardos Antalné nemzetiségi önkormányzat elnöke

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) Beszámoló Úrkút Község közbiztonsági helyzetéről.

 Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott

2) Úrkút Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve.

Előterjesztő: polgármester
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3) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) 
önkormányzati rendelet 4. függelék módosítása.

 Előterjesztő:  polgármester

4) Szándéknyilatkozat az Úrkúti Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézmény átszervezéséről.

Előterjesztő: polgármester

5) Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési évre 
az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: polgármester

6) Iskolaszék megszüntetésének bejelentése.

          Előterjesztő: polgármester

7) Testvér települési kapcsolat kiépítése Oberpleichfeld településsel. 

Előadó: polgármester

8) Vegyes ügyek.
a) Az általános iskolába járó gyermekek szüleinek kéréséről szóló előzetes

állásfoglalás.
Előadó: polgármester

                       

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

           Előadó: polgármester

(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István képviselő: Kérdezi, hogy az Ajka-Úrkút közti megépült vízvezetéket 
mikor helyezik üzembe, vagyis mikor lesz meg az áramellátás.

Fülöp Zoltánné polgármester: Talán két hét múlva meglesz az áramellátás, de 
holnap jön a Gábor, ő biztosat tud mondani.

Pichler Józsefné képviselő: Kérdése, hogy mikor lehet rákötni a 
szennyvízcsatornára. Felhívja a figyelmet a Kossuth u. 25. szám előtti aknára, amely 
nagyon kiemelkedik az útból, és az autó így fennakadnak, ami eléggé veszélyes.

Fülöp Zoltánné polgármester: A közeli jövőben a  DRV-vel közösen lakossági fórum 
van tervbe véve, ahol a DRV elmondja, a szennyvízcsatornára való rákötés 
technikáját. A DRV úgy tervezi, hogy 5-10-15 ingatlan rákötése lesz egyszerre 
megoldva, miután az ingatlantulajdonos bejelentette, hogy ő technikailag kész. A 
lakosság tájékoztatása írásban is meg fog történni.
A Kossuth u. 25. sz. előtti problémát jelezte a kivitelező felé.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
polgármesteri tájékoztatót elfogadta.

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

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
Jelentést a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Beszámoló Úrkút Község közbiztonsági helyzetéről.

 Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Loránd György r.alezredes: Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy az 
az ajkai kapitánysághoz tartozó települések közül közbiztonsági szempontból Úrkút 
község van a legjobb helyzetben. Itt a bűncselekmények is a 2012. évihez képest a 
felére csökkent. Erre biztos rányomja bélyegét az is, hogy a körzeti megbízott 
intézkedései is hatásosak. Minden beszámoláskor elmondja amit most is, hogy 
nagyon jó lenne a  Polgárőrség megalakítása a településen. Ehhez az ajkai 
kapitányság minden létező segítséget – a pénzügyit kivéve – megad. Kérdésként 
teszi fel a Polgármesternek, hogy az iskola előtt tervezett  sebességmérő táblára 
kérte-e árajánlatot.

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, de annak az ára  600-700 e/Ft.

Somogyi Imréné alpolgármester: A faluban vannak kisebb falopások. Ezek ellen tud 
tenni a rendőrség?

Tímár György: r. őrnagy: A bírságolás 50.000.- Ft-nál kezdődik. Amennyiben pl. 
erdőben, lábon álló fa kivágása, lopása történik, az már  bűncselekmény.

Somogyi Imréné alpolgármester: Amire ő gondol, az kisebb, de bosszantó, hogy 
látják  az emberek, amint a lopott fát összevágja, és kis kordéban viszi és értékesíti. 
Nagyon jónak tartaná, ha Úrkúton is létre lehetne hozni Polgárőrséget, de tudja, hogy
ez a kezdeményezés az úrkútiakon múlik, és nagyon nehéz a faluban ezt 
megszervezni.

Tímár György r.őrnagy: Így igaz, és az sem mindegy, hogy a Polgárőrségben ki vesz 
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rész. Véleménye szerint mindenképp kell hogy legyen tekintélye a polgárőrnek.

Fülöp Zoltánné polgármester: Összefoglalva elmondja, hogy az Ajkai 
Rendőrkapitánysággal az önkormányzat kapcsolata jó, hetente a Hivatalba is 
bejönnek a járőrök, vagy a körzeti megbízott, és ha van probléma, úgy azt 
személyesen is meg tudja beszélni.  Ezeket a megbeszéléseket fontosnak tartja, és 
a jövőben is igényli a Rendőrség részéről. Javasolja a beszámoló elfogadását.

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

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-
testülete

11/2014. (III.27.) önkormányzati határozata
                        beszámoló Úrkút Közbiztonságáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületet az Ajkai 
Rendőrkapitányság által beterjesztett „Úrkút község közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal 
kapcsolatos feladatokról” szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve.

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesztést és a közbeszerzési tervet a jegyző  
az érvényes jogszabályok alapján, valamint az önkormányzat költségvetésében 
tervezettek alapján készítette el. A terven bármikor lehet módosítani. Javasolja 
elfogadását. 

Pichler Józsefné képviselő: A tervben szereplő sportcsarnok felújítás még a pályázati
pénzből lesz, ha igen meddig lehet azt felhasználni.

Rostási Mária jegyző: A sportcsarnok felújítására elnyert pályázati pénzt 2014. 
december 31.-ig kell felhasználni. 

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

12/2014. (III.27.) önkormányzati határozata
                        az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Úrkút Község 
önkormányzata 2014. évi Összesített Közbeszerzési Tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelő: polgármester
Határidő: folyamatos

3.NAPIRENDI PONT: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 4. függelék módosítása.

    Előterjesztő:  polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-
testülete

13/2014. (III.27.) önkormányzati határozata
                        Önkormányzati SZMSZ 4. függelék módosítása.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő–testülete
-  az Úrkút Község Önkormányzata

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletének 4. függeléke helyébe jelen határozattal elfogadott 4. függelékét 
helyezi.

- felhatalmazza a Jegyzőt hogy a módosítást tartalmazó
okiratot és a törzsadattári nyilvántartás adatlapjait a Magyar Államkincstár 
részére küldje meg.

Határidő: 2014. április 1.
Felelős: jegyző

4.NAPIRENDI PONT Szándéknyilatkozat az Úrkúti Községi Önkormányzat fenntartá-
sában működő Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézmény átszervezéséről.

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Amiért e napirendi pont második részével foglalkozni 
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kell, az azért van, mert a gyereklétszám Úrkúton is rohamosan csökken. A 
gyereklétszám csökkenés  országos probléma. A gazdaságossági követelmények 
azt mutatják és a Képviselő-testület is azt kérte, hogy ezzel a problémával foglalkozni
kell külön napirendi pont keretén belül. Az előterjesztés alapján az óvoda által 
kimutatott – előre jelzett -  létszám is azt mutatja, hogy kevés a gyerek. Pl. 2015. 
szeptemberében 40 fő, és 2016. szeptemberében is csak 54 fő. A törvény szerint 
egy óvodai csoportban a maximális gyermeklétszám 30 fő. Ha ez lesz alapul véve, 
úgy két óvodai csoport elégséges lenne. Tudja ő is, hogy a kisebb létszámú 
csoportokban a szakmai munka hatékonyabb tud lenni, de a dolognak anyagi oldala 
is van. Kéri a Testület véleményét.

Pichler Józsefné képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a háromról két 
csoportra való csökkentés milyen személyi állomány csökkentést jelent, de ennek 
anyagi vonzata nincs leírva. Lehet tudni, ez anyagilag mennyit jelenthet az 
önkormányzatnak?

Rostási Mária jegyző: A személyi állomány csökkentése a béreknél és járulékaiknál 
éves szinten 13 millió forintot jelentene.

Pichler Józsefné képviselő: Elmondja, hogy rövid időn belül az önkormányzattól 
elkerült az általános iskola, most az óvodáról kell beszélni. A 13 millió forint 
megtakarítás pont az az összeg, amivel az önkormányzat az állami finanszírozással 
együtt fenn tudja tartani az óvodát. Eddig mindig volt hova nyúlni, mert az 
önkormányzatnak volt megtakarítása. De később, ha majd nem lesz, mert feléli, vagy
elvégzi az útfelújításokat, akkor már nem lesz hova nyúlnia. Elmondja, hogy az 
iskolai farsangon is szomorúan tapasztalta, hogy pár évvel ezelőtt a csarnok tele volt 
gyerekkel, most épp hogy voltak gyerekek.

Karisztl Jánosné óvodavezető: Ő is a hatékony és ésszerű gazdálkodást képviseli, 
de a gyermekek szempontjából visszalépés volna az óvodai csoportok összevonása.
Indoklásul elmondja,hogy egy kisebb létszámú csoportban lehetőség van a gyermek 
egyéni fejlesztésére, jobban oda lehet rájuk figyelni, mint egy nagyobb létszámú 
csoportban.  Elmondja, hogy a szülők egyre kevesebb időt fordítanak gyermekeikre, 
ezért a nevelés szempontjából az óvoda szerepe megnőtt. 

Somogyi Imréné alpolgármester: A csoportösszevonás azért sem lenne jó, mert  
szerinte is a gyerekek rovására menne az, valamint az óvonők, dajkák is elég idősek,
és nem tudnának  hova menni, nem tudnának elhelyezkedni.

Pichler Józsefné képviselő: Véleménye szerint itt elsősorban az anyagiak 
dominálnak.

Farkas István képviselő: Szerinte a mostani átmeneti gyereklétszám csökkenés után 
emelkedhet is a gyereklétszám. Elmondja, hogy 8 éve képviselő, ez alatt az idő alatt 
nem beszéltek arról, hogy a települést mivel tudják jobbá tenni, hogy költözzenek ide 
családok, fiatalok. Több helyen volt olyan, hogy építési telkeket alakított ki az 
önkormányzat és 1.-Ft-ért értékesítette. 

Somogyi Imréné alpolgármester: Farkas István képviselő társa felvetését jónak tartja,
gondolkodni kell azon, hogy mivel lehetne fejleszteni a falut, lehetne munkahelyet 
teremteni, hogy ne elmenjenek a fiatalok, hanem inkább visszajöjjenek.

Pichler Józsefné képviselő: Sajnálatosnak tartja, hogy a fiatalok egyre nagyobb 
számban építik külföldön családi életüket és nem itthon, és ennek 
következményeként is fogy a gyereklétszám.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Szerinte is azt kellene végig gondolni, hogy mivel lehet
ide csalogatni a fiatalokat, és addig is maradjon a jelenlegi formájában, vagyis 3 
csoportos az óvoda. Az előterjesztésben szerepel a Óvoda nevének tevékenységi 
körének megfelelő névváltoztatása Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda helyett Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda. Javasolja ezt a névhasználatot.

Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki a 3 óvodai csoport számát nem kívánja 
csökkenteni, az most szavazzon.

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

Község Önkormányzati Képviselő-testülete
14/2014. (III.27.) önkormányzati határozata

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában mű-
ködő Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda 

a) a 3 óvodai csoport számát nem kívánja csökkenteni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester: Aki az óvoda Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda név-
használati szándékával egyetért, az most szavazzon.

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

Község Önkormányzati Képviselő-testülete
15/2014. (III.27.) önkormányzati határozata

                        
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azt a szándé-
kát, hogy a fenntartásában működő Úrkúti Napközi Otthonos Óvodában
intézményátszervezést hajtson végre az alábbiak szerint:

a) Az óvoda neve:
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda
8409 Úrkút, Mester u. 1.

Felkéri a polgármestert a képviselő-testületi döntés meghozatalához 
szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatásához

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5.NAPIREND: Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös neve-
lési évre az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

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

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

Község Önkormányzati Képviselő-testülete
16/2014. (III.27.) önkormányzati határozata
az Úrkúti Napközi otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös 
nevelési évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 

Úrkút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az
Úrkúti Napközi otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési
évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1.Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Napközi 
otthonos Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai 
beíratás időpontját 2014. május 13-én és 14.-én, 8 – 16 óra közötti 
időtartamban határozza meg. 

2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki 
a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2014. május 30-ig 
értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 
napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos 
hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyben szokásos 
módon gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az 
erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről 
hirdetmény jelenjen meg. 

Felelős: 2. pontban:  vezető óvónő 
4. pontban:  jegyző 

Határidő: 2. pontban: 2014. május 30. 
                                   4. pontban: 2014. március 28. 

6.NAPIREND: Iskolaszék megszüntetésének bejelentése.

          Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászólás: Nem hangzott el.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  - az 
alábbi határozatot hozta:

Község Önkormányzati Képviselő-testülete
17/2014. (III.27.) önkormányzati határozata
Iskolaszék megszüntetéséről.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Iskolaszéke megszűnt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7.NAPIREND: Testvér települési kapcsolat kiépítése Oberpleichfeld településsel. 

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István képviselő:   Kérdésként  teszi  fel,  hogy a Német polgármester  hogy
talált, vagy ki által talált Úrkútra?

Fülöp Zoltánné polgármester:  Csík Péteréknek van egy nagyon jó Oberpfleichfeldi
ismerősük,  aki  több  alkalommal  volt  Úrkúton,  és  ő  beszélt  Úrkútról  a  német
polgármesterrel. 

Farkas István képviselő:  Ő azt javasolja, hogy a falu lakosságát mindenképp meg
kell  kérdezni,  hogy ők mit  akarnak. Gondol  itt  konkrétan egy írásos közvélemény
kutatásra. Véleménye szerint a sváb beszéd hiánya miatt a nyelv kihalóba van. Elég
kevesen ismerik, illetve beszélik a sváb nyelvet.
 
Somogyi Imréné alpolgármester:  Szerinte is meg kell kérdezni a falut, a felmérést
úgy  kellene  megszervezni,  hogy  a  boltokban  is  legyen  gyüjtődoboz,  ahova  bele
tudják dobni a visszajelzést.

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

Község Önkormányzati Képviselő-testülete
18/2014. (III.27.) önkormányzati határozata

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület a „Testvér települési 
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kapcsolat kiépítése Oberpleichfeld településsel című előterjesztést 
megtárgyalta és a kapcsolat kiépítését a közvélemény kutatás 
eredményétől függően fogja meghozni.

Felelős: polgármester
Határidő: közvélemény kutatásra: árpilis 15.

8.NAPIREND: Vegyes ügyek.
a) Az általános iskolába járó gyermekek szüleinek kéréséről szóló előze-

tes állásfoglalás.
     Előadó: polgármester

                       
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
  
Kérdés, hozzászólás:  
Fülöp Zoltánné polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a mai nap folyamán 
személyesen megkereste a szülők által jelzett állami közút üzemeltetőjét, mint a 
tulajdonos képviselőjét a közútkezelő kht-t és érdeklődött, hogy a gyalogátkelőt 
milyen formában lehet megvalósítani. Ígéretet tettek arra, hogy vagy a helyszínt 
nézik meg, vagy helyszín rajz után tájékozódnak, és ezt követően tájékoztatják őt is. 
A jegyző  az engedélyező hatóságot, a Kormányhivatal közlekedési felügyelőségét 
kereste meg telefonon, ahol elmondták, hogy  gyalogátkelőhelyet ott lehet létesíteni, 
ahol az út mindkét oldalán járda található, és a gyalogátkelőhely mindkét oldalát meg
kell világítani, mely megvilágításról mérési jegyzőkönyvet is kérnek. 

Farkas István képviselő: A szülők kérését teljesíteni kell, nem azt kell keresni, hogy 
nem lehet megcsinálni, hanem azt, hogy lehet megcsinálni.

Pichler Józsefné képviselő: Igazából nem is egy, hanem kettő gyalogátkelőhely 
kellene, mind a falu alsó részéből jövőknek, mind a falú felső részéből jövőknek.

Fülöp Zoltánné polgármester: A gyalogátkelőhely létesítése érdekében az eljárást 
megindítja, amennyiben a testület ilyen irányú döntést hoz.

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

Község Önkormányzati Képviselő-testülete
19/2014. (III.27.) önkormányzati határozata

Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  iskolába  járó
gyermekek szüleinek kérésével elviekben egyetért, a végleges döntés
meghozatala érdekében felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
kivitelezési árajánlatok beszerzéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
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Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.45 órakor berekesztette.

kmft

       Fülöp Zoltánné                                                     Rostási Mária
       polgármester                                                          jegyző
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