Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szám:122-2 /2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 31.-én
(hétfőn) du. 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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.)Új Atlantiszt Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
2.) Közbeszerzési Bizottság megválasztása.
Előadó: Fülöp Zoltánné
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Új Atlantiszt Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását nagyobb részt azért kell módosítani, mert a Somló környék
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települések kiváltak a Társulásból, másrészt ehhez kapcsolódóan kikerült a Megállapodásból a
hulladékgazdálkodási fejezet, a főépítész megbízása, illetve a tervtanács működtetése.
Pontosításra került a tagsági viszony megszűnése fejezet, kikerült a szervek közül a mikro
körzeti bizottság. Pontosításra került a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladata. Azonban a
Társulási Megállapodás nagyobb része ugyanúgy maradt, ahogy volt. Javasolja elfogadását.
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
5/2011. (I.31.) ÖkKt határozat
Úrkút
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
tervezetét
az
előterjesztés
1.
számú
mellékletében
foglaltaknak
megfelelően
elfogadja. Úrkút Község Önkormányzati
Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy az 1.
számú
mellékletben
foglalt
társulási
megállapodás valamennyi társult önkormányzat
közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat
képviselő-testületének
határozatával
válik
hatályossá, ezzel egy időben Úrkút Község
Önkormányzati Képviselőtestülete 28/2004.
(VI.14.) ÖkKt számú határozatával elfogadott és
az 59/2008(XII.1.) ÖkKt. számú határozatával
módosított Társulási megállapodás hatályát
veszti.
A Képviselőtestület felhatalmazza Fülöp
Zoltánné polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodást aláírja.
A Képviselőtestület felkéri Fülöp
Zoltánné
polgármestert, hogy e döntés Kivonatát az Új
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás részére
küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.napirend: Közbeszerzési Bizottság megválasztása.
Előadó: Fülöp Zoltánné
Fülöp Zoltánné polgármester: Az önkormányzat érvényes Közbeszerzési Szabályzata alapján
meg kell választani a Közbeszerzési Bizottságot. Javaslatot tesz az alábbi személyekben, a
bizottsági tagságra: Rostási Mária jegyző, Pichler Zoltánné pénzügyi ügyintéző, Rieger Tibor,
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Rieger Ottó és egy közbeszerzési szakértő. Így a Bizottság összesen 5 fős lenne. Indoklásul
elmondja, hogy mivel főleg a szennyvíz és a víz projekt miatt lesz közbeszerzési eljárás, ezért
javasolta Rieger Tibort, mert ő korábban is foglalkozott mindkét projekttel, Rieger Ottó
vízügyi szakember, mindkét projektben a közbeszerzési eljárás lebonyolításában részt vesz
egy közbeszerzési szakember, aki a bizottság tagja is lenne, valamint a önkormányzat
mindenkori jegyzője és mindenkori pénzügyi ügyintézője.
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2011. (I.31.) ÖkKt határozat
A Képviselőtestület a Közbeszerzési Bizottság tagjai
sorába az alábbi személyeket választja:
Rostási Mária jegyző, Pichler Zoltánné pénzügyi ügyintéző,
Rieger Tibor Úrkút, Temető u. 44.
Rieger Ottó Úrkút, Mester u. 26. sz. alatti lakósok, valamint
közbeszerzési szakértő.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülése 18.30 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző
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