
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:81-10/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. október 2.-án                                    
                (csütörtökön)  du. 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        Farkas István képviselő
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Lisztes Győző képviselő    
                        Nagy Szabina képviselő    
                        Pichler Józsefné  képviselő

Meghívott és nem jelent meg: Kardos Antalné nemzetiségi elnök
                         
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a Testület  7 tagjából  mind a 7 jelen van.

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

NAPIREND:   

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – rendelet-tervezet. – 
rendelet-tervezet

Előterjesztő: jegyző

2) A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása.

Előterjesztő: polgármester

3) A szociális tűzifa  támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: polgármester

4) Javaslat az úrkúti  háziorvosi praxis átadásának hozzájárulására, a MEDICAID
Kft-vel történő feladat-ellátási előszerződés megkötésére.

Előterjesztő: polgármester

5) Előterjesztés a vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a 
kérelemhez szükséges kötelezőnyilatkozatok megtételéről.

Előterjesztő: polgármester

6) Az Úrkúti Sportkör kérelme kölcsönszerződése meghosszabbítására.

Előterjesztő: polgármester
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7) Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti  önkormányzati  bérlakás bérbeadása iránti
kérelmek.

    Előterjesztő: polgármester
                  

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – rendelet-ter-
vezet.

Előterjesztő: jegyző

  (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesztéssel teljes mértékben egyetért, ugyanis tudja,hogy a 
Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság által tárgyalt témák nagy többségben egyezők. Javasolja a két 
bizottság összevonását egy bizottsággá.

Farkas István képviselő: Az összevonással ő is egyetért, de kérdésként teszi fel, hogy kell-e 5 fős 
bizottság, és ebből a  2 nem képviselő tag, ahogy az előterjesztésben szerepel. Jogszabály előírja-e a
létszámot, illetve hogy hány fő képviselő, és hány fő nem képviselő szerepel egy bizottságban.

Rostási Mária jegyző:  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni,hogy 
egy-egy bizottság hány fős. Ezt törvény, vagy más jogszabály nem szabályozza. Az új önkormányzati 
törvény a bizottságokra vonatkozóan azt mondja, hogy „A bizottság tagjává nem önkormányzati 
képviselő tag is választható.” A hangsúly a „választható”-n van, vagyis nem feltétlenül szükséges a 
bizottságba nem képviselő a bizottsági tag.

Farkas István képviselő: Javasolja, hogy a Gazdasági és Igazgatási Bizottságnak 3 tagja legyen, és 
ezek csak képviselők.

Fülöp Zoltánné polgármester: Kéri a Képviselő-testületet,hogy aki egyetért Farkas István képviselő 
javaslatával, az kézfenntartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  határozathozatal 
nélkül, Farkas István képviselő javaslatát elfogadja.

 Fülöp Zoltánné polgármester: Az SZMSZ-be ez már így kerül be. Kéri a Képviselő-testületet, aki az 
Önkormányzat SZMSZ-ének módosítását elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

11/2014. (X.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

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

2.NAPIREND:. A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása.
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Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

dr. Dóczy Mariann képviselő:  Az önerő nem nagy összeg. Mindenképp fel kell vállalni.

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

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-
testülete

54/2014. (X.2.) önkormányzati határozata
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához önerő.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése 
alapján ( 58 m3 kemény lombos fa fajtához) bruttó 73.660- Ft önrészt biztos az Önkormányzat
2014. évi költségvetésében tervezett gazdasági tartalék terhére.

b) a R. 2. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a szociális célú tűzifában része-
sülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

3.NAPIREND:. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: Jó lenne, ha mind az 58 m3-nyi fa árát megkapná az önkormányzat, de 
tavaly ennek a felét kapta csak meg. Javasolja a rendelet elfogadását

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

12/2014. (X.7.) önkormányzati rendelete
                      a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

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

4.NAPIREND:. Javaslat az úrkúti  háziorvosi praxis átadásának hozzájárulására, a 
MEDICAID Kft-vel történő feladat-ellátási előszerződés megkötésére.

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:
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Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy -  ami már
a jegyző által elkészített előterjesztésből, 
megállapodásokból kiderül – az úrkúti háziorvosi praxis 
tulajdonosa, dr. Zoboki Zsolt háziorvos nyilatkozatában 
szándékát fejezte ki, hogy a praxist szeretné 
elidegeníteni dr. Balázs Mária háziorvos részére. Úgy 
gondolja ez mindenkinek érdeke, mivel sajnálatos 
módon Zoboki doktor a falu nagy részének szimpátiáját 
nem nyerte el. Erre már a kb 1 évvel ezelőtti testületi 
ülésen is felhívta nevezett figyelmét, azonban változás 
azóta sem történt. Most magánélete úgy alakult, hogy 
szeretne visszatérni szülőfaluja környékére. Az úrkúti 
háziorvosi praxist megvásárolni szándékozó dr. Balázs 
Mária jelenleg is háziorvos. Több éve Balatonfüreden él, 
ahol akupunktúrás magánrendelése is van. De többet 
majd magáról dr Balázs Mária mond, aki e napirendi 
pont tárgyalására megjelent, és sok szeretetettel 
köszönti. 
Dr. Balázs Mária: Ő is köszönti a Képviselő-testület tagjait. Röviden szakmai munkájáról elmondja, 
hogy 27 éve dolgozik orvosként. 1992-ben csecsemő és gyermekgyógyászati, 1997-ben házi orvosi, 
1998-ban foglalkozás egészségügyi szakvizsgát tett. Jelenleg is vegyes háziorvosi körzetben dolgozik
háziorvosként. A gyógyítás mellett ideje nagy részét arra is szánta, hogy a kínai orvoslásra figyelmet 
fordítson. 
Nagyon szeretné, ha az úrkúti háziorvosi praxist mielőbb megvehetné. Addig is helyettesként dolgozik 
a településen.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Megkérdezi milyen tervei vannak. Gondol itt például a rendelési időre, a 
bejelentkezésekre.

Dr. Balázs Mária háziorvos: A hétfői délutáni rendelést mindenképp szeretné hétfő délelőttre áttenni. 
Egy délután rendelést, valószínűleg a csütörtökit megtartaná. Szándéka az, hogy a rendelési idő első 
háromnegyed órájában azokat a betegeket látná el, akik nem tudtak időpontot kérni, mert pl. előtte 
nap este lettek lázasak. Azok a betegek, akik időpontot kérnek, kértek a háromnegyed órát követően 
kapnak időpontot. Reményei szerint, így akkor a betegnek nem kell hosszú időt várnia.

Somogyi Imréné alpolgármester: A rendelő várójában a székek a betegek fogadására elegendők? 
Kérdezi ezt azért, mert Zoboki dr 6 széket helyezett ki a váróba. 

Dr. Balázs Mária háziorvos: Már pótolta a székeket a váróba, azonban elmondja, hogy a várót nem 
lehet befűteni, nagyon hideg. Egyáltalán a fűtéssel gondot lát. Szeretné, ha a tulajdonos 
önkormányzat ezt megvizsgálná.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Mint volt háziorvos jól ismeri mind a rendelőt,mind a rendelővel 
egybeépített lakást. Hosszú évekig rendelt és lakott a lakásban, és tudja, hogy a várót nehezen 
lehetett befűteni. Ott mindig hűvös volt. A rendelő és a lakás viszont nagyon jó.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Megnézeti a fűtést az orvosi rendelőbe.

Pichler Józsefné képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a jelenlegi asszisztenciát megtartja-e a dr nő?

Dr. Balázs Mária háziorvos: Meglátja, hogy fog alakulni a betegforgalom, és attól fogja függővé tenni. 
Egyenlőre marad így, ahogy van. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy a megállapodásokkal 
kapcsolatosan merült-e fel kérdés?

Pichler Józsefné képviselő: A maga részéről el tudja fogadni az előterjesztést és a megállapodásokat. 
Külön jónak tartja azt, hogy mindegyik megállapodásban benn van, hogy amennyiben nem jön létre 
valamilyen oknál fogva a praxis elidegenítése, úgy dr. Zoboki Zsolt marad az eredeti tulajdonos.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének

55/2014. (X.2)önkormányzati  határozata

 az úrkúti háziorvosi praxis átadásának hozzájárulásáról, 

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy legkésőbb 2014. 
december 1. napjával az ANTEVENTUS Kft képviselője dr. Zoboki Zsolt  az úrkúti háziorvosi 
praxist (telephely: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.. szám.) a MEDICAID Kft (székhelye: 8230 
Budapest, Retek u. 5.  cégszám: 19-09-0511298 képviseli: dr. Balázs Mária)  részére kívánja 
elidegeníteni, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről valamint felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot 
írja alá a ANTEVENTUS Kft-vel .

Felelős:  polgármester

Határidő:    azonnal.

2) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) kinyilvánítja azon szándékát, hogy legkésőbb 2014 .december 1-től az úrkúti  háziorvosi 

körzetre vonatkozó területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni 
a MEDICAID Kft. (képviseli: dr. Balázs Mária) egészségügyi szolgáltatóval. 

b) felhatalmazza a   polgármestert, hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-
ellátási előszerződést írja alá a MEDICAID Kft.-vel.

Felelős: polgármester 

Határidő:     azonnal.

3) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 3. számú melléklete szerinti Feladat-ellátási szerződést írja alá a MEDICAID Kft.-
vel, miután dr. Balázs Mária az úrkúti háziorvosi körzetre (telephely: 8409 Úrkút, Május 1 tér
7.) vonatkozó jogerős működési engedély eredeti példányát bemutatta.

Felelős:   a polgármester

Határidő:    2014. november 30.

5.NAPIREND: Előterjesztés a vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a
kérelemhez szükséges kötelezőnyilatkozatok megtételéről.

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

Kérdés, hozzászólás: 

Farkas István képviselő: El kell mondani, hogy szeptember 14.-i csapadékvíz elhárítási munkálatok 
eléggé „fejetlenül” történtek, függetlenül attól, hogy még a katasztrófavédelmi ajkai kirendeltsége is 
jelen volt.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: A homok zsákok összegyűjtésével  - tekintettel arra, hogy veszélyes 
hulladék - , valamint a fertőtlenítéssel is gond volt.

Fülöp Zoltánné polgármester: A homok zsákok összegyűjtése folyamatban van, sok helyről 
elszállításra került. Városlőd polgármesterétől érdeklődött, hogy őt mit csináltak a homokzsákokkal, 
mert ott már többször volt vészhelyzet. A fertőtlenítő szerről az ajkai ÁNTSZ nem tudott egyértelműen 
nyilatkozni. Ő felírta, melyik károsult kér, és igyekszik beszerezni a fertőtlenítőt

Pichler Józsefné képviselő: A vis maior támogatást mindenképp be kell adni, és időben, ne hogy az 
önkormányzat lekéssen.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének

56/2014. (X.2) önkormányzati határozata

a vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges 
nyilatkozatokról.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a vis maior támogatási 
kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről” 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
utak, járdák, közterületek, csapadékvíz elvezető árkok helyreállítására vis maior támogatásra 
pályázatot nyújt be.
- A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2014-2015              %
Saját forrás (önerő) 2.250.000             30
Vis maior támogatási igény 5.250.000             70
Források összesen:       7.500.000            100

a) A káros helyreállításának előzetesen becsült költségigénye: 7.500.000.- Ft, melynek fede-
zetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

b) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. Az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be. A 
műszaki szakértő egyaránt független az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivite-
lezőjétől.
Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellát-
ni.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az 2014. évi költségvetés gazdasági tartaléká-
nak terhére biztosítja.

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vis maior pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
          

6.NAPIREND: Az Úrkúti Sportkör kérelme kölcsönszerződése meghosszabbítására.
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Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászólás:

Lisztes Győző képviselő:  Kérdésként teszi fel, hogy mi van akkor, ha az SK nem kapja vissza a 
pénzt?

Pichler Józsefné képviselő: Szeptember 15.-én járt le a szerződés szerinti visszafizetési határidő. 
Miért nem kérte  korábban az SK a határidő meghosszabbítást?

Fülöp Zoltánné polgármester: Azt hitte az SK, hogy október 15. a határidő, de elvileg még most is 
időben volt a kérelem beadása.

Farkas István képviselő: Mindenképp javasolja a határidő meghosszabbítását, hiszen önkormányzati 
tulajdonú ingatlanra fordították a kölcsönt.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének

57/2014. (X.2) önkormányzati határozata

Úrkút SK-val kötött kölcsönszerződés meghosszabbítása

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a)   az - előterjesztés mellékletét képező -  Úrkút SK-val kötött 2.500.000.- Ft értékű kölcsönszer-

ződés meghosszabbításával -  2015. április 30.-ig – egyetért.
b) felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 30

7.NAPIREND: Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása
iránti kérelmek.

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Farkas István képviselő: Mindenképp a Perger Krisztián kérelmét támogatja, mivel ott 3 kiskorú 
gyermek van. Figyelemmel kell lenni a majdani óvodai és általános iskolai létszámra is. Minden 
családot itt kell tartani.
Bérleti díjként javasolja a 8 ezer forintot. 

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

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-
testülete

58/2014. (X.2.) önkormányzati határozata
Csokonai u. 1. önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
8409 Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadására vonatkozó előterjesztést, mely alapján bérbe adja a 
tulajdonát képező Úrkút, Csokonai utca 1. sz. alatt nyilvántartott 
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épületben 76 m2-es  hasznos alapterületű lakását  Perger Krisztiánnak 
és élettársának Kungl Benignának 2014. november 1. napjától 
határozott időre, azaz  2015. október 31. napjáig. Havi lakbér 2014. 
november 1. napjától 8.000  Ft. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN:

Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Egyházzal megkötött 
ravatalozó építésére és halott hütő beszerzésére vonatkozó szerződésben foglaltakat a Plébános Úr 
nem tudja elfogadni, mivel szerinte a mostani halott hűtő megfelel a célnak, neki más nem kell. Kérné 
a szerződésben szereplő 1.500 e/Ft-ot a ravatalozó építése céljából. 

Farkas István képviselő: Amit az Önkormányzat vállalt, azt teljesítette is. Amennyiben a halott hütőt 
nem kell megvásárolni, úgy az erre a célra tervezett összeg marad az Önkormányzatnál.
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Mint tudja a Képviselő-testület az Egyház szerződést kötött az építési 
vállalkozóval, mely szerint a ravatalozót 7 millió forintért építi meg. Ehhez az önkormányzat 
3.500.000.- Ft-ot adott, a sírhely megváltásból befolyt összeg 2.500.000.- Ft volt, így az egyháznak 1 
millió forintot kellett adni a ravatalozó építéséhez. Ő is egyetért azzal, hogy az 1.500.000.- Ft kerüljön 
vissza az Önkormányzat költségvetésébe, mivel új halott hütőre nem tart igényt az egyház. Kéri a 
képviselőket, hogy aki ezt a javaslatot elfogadja, azzal kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármester 
javaslatával egyetért.

Fülöp Zoltánné polgármester ezt követően megköszöni a Képviselő-testületnek és a Jegyzőnek az 
elmúlt 4 évben végzett munkáját. Reményét fejezi ki, hogy a következő választási ciklusban is együtt 
fognak dolgozni. 

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor berekesztette.

kmft

       Fülöp Zoltánné                                                     Rostási Mária
       polgármester                                                          jegyző
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