Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:32-13/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. október 7.-én
(hétfőn) 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
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent : Rostási Mária jegyző
Tanácskozási joggal meghívott és nem jelent meg: Kardos Antalné nemzetiségi
önkormányzat elnöke
Távolmaradását bejelentette, Nagy Szabina képviselő
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 6 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 6 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
3) Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről.
Előterjesztő: Mogyorósi Andrea védőnő
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4) Nagy Viktória és Németh Ferenc úrkúti lakósok építési telek iránti kérelme.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
5) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
6) Tájékoztatás a szennyvízberuházással kapcsolatos szabálytalansági eljárásról.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
7) Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
8) Döntés a „Falukút” ivóvízellátásának biztosításához szükséges költségek finanszírozásáról.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
9)

Az Észak-Balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

10) Farkas István úrkúti lakós önkormányzati tulajdonú termőföldre haszonbérleti
igénye.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
11) Szociális célú tűzifához saját erő biztosítása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
(Az írásos beszámolót a Képviselő-testület előre, írásban megkapta.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri beszámoló elfogadta.
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat
nélkül – elfogadta.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igenszavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (X.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.NAPIREND: Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról szóló rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Azok a szabályok vannak rögzítve, melyek alapján eddig
is kapták a támogatást a civil szervezetek, de most rendeleti szabályozást igényel az
új önkormányzati törvény alapján.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igenszavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (X.9.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.NAPIREND: Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről.
Előterjesztő: Mogyorósi Andrea védőnő
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
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Dr. Dóczy Mariann képviselő: Az előterjesztésből is látható, hogy a védőnőnek sok
munkája van, elég sok a gyerek. A védőnő minden esetben a szakmai szabályoknak
megfelelően dolgozik.
Pichler Józsefné képviselő: Van-e olyan család, ahova azért kell többször kimenni a
védőnőnek, mert nem olyan körülmények között élnek, ahogy az elvárható lenne.
Mogyorósi Andrea védőnő: Hátrányos helyzetű gondozottait többször látogatja, mint
azokat a gondozottakat, akik nem hátrányos helyzetű. A gyermekvédelmi szolgálattal
folyamatosan tartja a kapcsolatot, és jeleznek egymás felé, ha a védőnő által
gondozottal gond van.
Fülöp Zoltánné polgármester: A védőnő beszámolóját jónak tartja, mert teljes körűen
felöli a tevékenységét.
Lisztes Győző képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a kismama torna tartása a
munkaköri leírásában benne van-e?
Mogyorósi Andrea védőnő: Nincs benn a munkaköri leírásában, mert igazán nem
kötelező részéről ennek megtartása, de ha igény van rá a kismama részéről, úgy azt
megcsinálja.
A Képviselő-testület a védőnői előterjesztést határozat-hozatal nélkül, egyhangúlag –
6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadja.
4.NAPIREND: Nagy Viktória és Németh Ferenc úrkúti lakósok építési telek iránti kérelme.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A maga részéről most nem javasolna az 1200.- Ft/m2
árhoz képest 10 %-os csökkentést.
Farkas István képviselő: Az önkormányzat elég sok pénzt fektetett abba, hogy
legalább két építési telekkel rendelkezni tudjon, ezért az árat javasolja bruttó 1.500
e/Ft-ban meghatározni, mivel az áfa befizetése után durván 1 millió forint marad az
önkormányzat számláján.
Lisztes Győző képviselő: A javaslattal egyetért, ő is támogatja azt.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megadja a szót a jelenlévő Németh Ferencnek.
Németh Ferenc: Elmondja, hogy véleménye szerint, ha 2 évvel ezelőtt, amikor
igényét beadta, megvehette volna a telket, jóval alacsonyabb árért megkapta volna.
Ezen kívül megkérdezi, milyen a telek közműellátottsága.
Farkas István képviselő: Ez nem egészen így van, mert 2-3 évvel ezelőtt az
önkormányzati telkek jóval drágábban keltek el. Most tudott dolog, hogy a családi
ház építési kedv nem olyan mint pár évvel ezelőtt volt. A közműellátottság
szempontjából gáz, víz, villany ellátás biztosított, a szennyvízcsatorna 2014.
májusára elkészül. Hozzáteszi, hogy amikor a Hősök utca végén a családi házak
épültek, az építkezők vitték oda az áramot, és az utat is ők csináltatták meg nagyobb
részt saját költségen.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Farkas István javaslatával ő is egyet ért, javasolja a
vételárat 1.500 e/Ft-ban meghatározni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
59/2013 (X.7.) önkormányzati határozata
369/1 hrsz-ú építési telek értékesítése.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Eladó)
a) megtárgyalta Nagy Viktória és Németh Ferenc (a továbbiakban: Vevők) úrkúti
lakósok ingatlan vásárlás iránti kérelmét, és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 369/1 hrsz-ú 1059 m2 nagyságú beépítetlen terület elnevezésű ingatlant 1.181.102.- Ft + áfa (bruttó 1.500.000.- Ft) összegért
elidegeníti kérelmezőknek azzal a feltétellel, hogy az adás-vételi szerződéssel
kapcsolatos költségeket Vevők viselik.
b) az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget állapít meg, amennyiben a
megadott határidőre a lakótelek beépítésre nem kerül, úgy az Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg az a) pontban meghatározott vételáron.
c) felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos iratok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő:2013. október 30
5.NAPIREND: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
60/2013. (X.7 .) Képviselő-testületi határozat-javaslat
csatlakozás a 2014 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati
rendszerhez.
1)
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
az Önkormányzat csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához és az 1. számú melléklet szerinti Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
2)
A Képviselő-testület a határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti pályázatot írja ki.
3)
A Képviselő-testület
a)
megállapítja, hogy e pályázati rendszerben az a szociálisan rászorult, akinek a családjában az egy főre jutó átlagjövedelem az öreg-

5

ségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500.- Ft.) 200 %-át, vagyis jelenleg az 57.000.- Ft-ot nem haladja meg.
b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójában felhasználható keretösszeget
420.000.- Ft-ban határozza meg és kötelezettséget vállal arra,hogy
ezt az összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: A 2014. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
kiírásában foglalt határidőknek megfelelően
6.NAPIREND: Tájékoztatás a szennyvízberuházással kapcsolatos szabálytalansági eljárásról.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés,hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: A leírtak alapján a szerződés-módosítás inditotta
el a lavinát?
Fülöp Zoltánné polgármester: Úgy tünik, hogy igen, de a Közreműködő
szervezet koncepcionálisan jóváhagyta a szerződés-módosítást, de gond
most az is, hogy a kapcsolattartó személye folyamatosan változik, mint ahogy
most is változott. Más aki koncepcionálisan jóváhagyta, és más aki most a
személyes megbeszélésen fogadta őt, a mérnököt és a projektmenedzsert.
Farkas István képviselő: Véleménye szerint az E-on hibája is, hogy ennyire
csúszik a kivitelezés, és a szerződés-módosítás is ezért lett nagyobbrészt
elfogadva, illetve a beruházás határidő kitolódása 2014. májusára. Elmondja,
hogy a bánya területén az E-on már kijelölte a nyomvonalat, úgyhogy
reménykedni lehet, hogy esetleg előbb elkészül az áramvételezési lehetőség,
mind gondolják. Kérdésként teszi fel, hogy akkor mit lép vajon az irányító
hatóság, ha az áramellátás előbb megvalósul.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az E-on-nal a korábbi megállapodás felbontásra
került, és most van folyamatban az újabb megállapodás megkötése, mivel
most földkábellel és nem légkábellel tervezik a telep vinni az áramot. Kérdésre
válaszolva elmondja, hogy a szabálytalansági eljárás mindenképp le lesz
folytatva.
Pichler Józsefné képviselő: A kivitelezőnek szerinte ez jól jön, mert még
alacsonyabb intenzitással dolgozik majd, mint a nyáron.
Fülöp Zoltánné polgármester: A szabálytalansági eljárásra az önkormányzat
írásos reagálását szó szerint felolvassa. (Levél jegyzőkönyv mellékletét
képezi.) Ezt követően elmondja, hogy ez a levél elküldésre került már, az idő
rövidsége miatt, mivel a szabálytalansági eljárásról szóló értesítést későn
kapta meg az önkormányzat, ezért határidő módosítást is kellett kérni, melyet
október 8.-ig meg is kapott.
Lisztes Győző képviselő: Reménykedni lehet, hogy az eljárásban nem fogják
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felelősségre vonni az önkormányzatot, mert a felolvasott levél tanúsága
szerint is meg tett mindent az önkormányzat, amit meg lehetett, és meg kellett
tenni.
A Képviselő-testület a szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatót
határozat-hozatal mellőzése nélkül egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – tudomásul vette.
7.NAPIREND: Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A következő összeférhetetlenségi bejelentésnél már
így fog eljárni, vagyis a képviselő-testület döntése mindig határozati formában fog
megtörténni, indoklással együtt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
61/2013. (X.7) önkormányzati határozata
Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1698/2013.
számú ügyiratában foglalt javaslattal egyetért, és a
jövőben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján
és minősített többséggel határoz az érintett
döntéshozatalból való kizárásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
8.NAPIREND: Döntés a „Falukút” ivóvízellátásának biztosításához szükséges költségek finanszírozásáról.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István képviselő: Tudomás szerint a Képviselő-testület nem hozott döntést
arról, hogy a „közkút” fel lesz újítva. Most az önkormányzat magas költséggel kiépíti
a vízvezetéket, az Árok utcai lakók pedig viszik majd a vizet, az önkormányzat pedig
fizet megint. Amennyiben megépítésre kerül a vízvezeték, azzal munka lesz, mert
télen vízteleníteni kell, hogy el ne fagyjon.
Somogyi Imréné alpolgármester: A kút felújítása lakossági összefogással történt, de
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a Faluvédő Egyesületbe befizetett lakossági hozzájárulás a kút és környékének
rendbetétele érdekében elfogyott. A csap pedig olyan kicsi, hogy abból vizet vinni
nem lehet. Tudott dolog, hogy a Kék-túra útvonala is arra megy, és nagyon sok
turista pihen ott meg, és vizet a kút környékén lakóktól kérnek.
Farkas István képviselő: Amennyiben ilyenben gondolkodott az Önkormányzat, vagy
a Faluvédő Egyesület, akkor nagyobb szükség lett volna a víznek a
természetvédelmi területnél. Ott kellett volna a vízvezetéket megépíteni.
Rostási Mária jegyző: A természetvédelmi terület, - az őskarszt - a Magyar Állam
tulajdonában van, kezelője pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága így
mindenféle felújítás elég bonyolult módon működik, és szigorú szabályok
érvényesülnek. A „falukút” pedig az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
helyezkedik el, így a kút és környékének felújítása az önkormányzat érdekében is áll,
mivel korábban ez a rész, a kúttal együtt eléggé elhanyagolt állapotba került.
Somogyi Imréné alpolgármester: A faluvédő egyesület és a község lakossága így
hozzájárult ahhoz is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak értéke
növekedjen. Kéri a Testületet, hogy az eltőerjesztés mellékletét képező határozati
javaslatot a javasolt összeggel fogadja el,hogy meglehessen kezdeni a
munkálatokat. Amennyiben pedig tényleg a nyári időszakban sok lesz a
vízfogyasztás, úgy a vizet el is lehet zárni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
62/2013. (X.7 .) Képviselő-testületi határozat
„Falukút” vízellátása

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a
„Falukút” ivóvízellátásának biztosításához szükséges költségek
finanszírozásáról” című előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért
és
az önkormányzat tulajdonában lévő úrkúti 84 hrsz-ú
közterületen lévő „Falukút” ivóvízellátásának biztosítására, a
feladatok elvégzésére, a díjak befizetésére
140.000.-.Ft, azaz
Egyszáz-negyvenezer forint anyagi hozzájárulást biztosít az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésben szereplő gazdasági
tartalék terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2013. november 15.
9.NAPIREND: Az Észak-Balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén
belül.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadását, mivel az önkormányzatra nézve az anyagi kihatással nem jár.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
63/2013. (X.7) önkormányzati határozata
Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú
projekt keretén belül
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta
„Az
Észak-balatoni
hulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-20130010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel
összefüggésben a következő határozatot hozza:
1.
A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13
pályázat megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010
pályázathoz ezúton igazolja,
hogy az általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.

Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő:azonnal

-

Farkas István képviselő távozott a testületi ülésről.-

10.NAPIREND: Farkas István úrkúti lakós önkormányzati tulajdonú termőföldre
haszonbérleti igénye.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Úgy gondolja, hogy Farkas István képviselőtársának is az az érdeke, ha a terület meg lesz pályáztatva.
Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint is a pályáztatás lenne a legjobb,
hátha van olyan pályázó, aki többet ígér az önkormányzatnak.
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Pichler Józsefné képviselő: Azt be kell látni, hogy sajnos az úrkúti termőföldek
alacsony aranykorona értékűek. Olyan nagy tolongás nem lesz a pályáztatásnál
sem.
Lisztes Győző képviselő: Szerint sem lesz tolongás. Kérdésként teszi fel hogy mi a
különbség a pályázati eljárás és a hirdetmény között.
Rostási Mária jegyző: A pályáztatási eljárás legtöbb esetben arra irányul, hogy ki ad
többet egy meghatározott földterületre – ahogy ez már el is hangzott. Amennyiben a
tulajdonos az ajánlattevő ajánlatát elfogadja, úgy az előhaszonbérleti jog
gyakorlására vonatkozó felhívást 15 napra közzé kell tenni. A földtörvény szerint
előhaszonbérleti jog illeti meg a 21. §-ba felsorolt sorrendben a volt haszonbérlőt, a
helyben lakó szomszédot, a helyben lakót, stb. Amennyiben hivatkozott jogszabályi
hely szerint valaki elsőbbséget élvez, ezt bizonyítja, úgy a haszonbérleti szerződést
vele kell megkötni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az elhangzottak alapján javasolja Farkas István
ajánlatát elfogadni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
64/2013. (X.7) önkormányzati határozata
Farkas István haszonbérlet iránti igénye
1. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 0111/1,
0111/5, 0111/7 helyrajzi számú mezőgazdasági földterületek haszonbérletére
Farkas István (cíM. 8409 Úrkút, Hősök u. 65. adószáma: 79172594-1-19.) őstermelővel kötendő haszonbérleti szerződést e határozat 1. számú melléklete
szerint elfogadja,egyben felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban megjelölt
közzététel utáni aláírásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó felhívást 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tegye
közzé, illetve a kifüggesztés tényéről szóló tájékoztatót tegye közzé a központi
elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. október 31.
11.NAPIREND: Szociális célú tűzifához saját erő biztosítása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző képviselő: Feltétlenül meg kell pályázni, és akármilyen összeget kap
az önkormányzat, azt el kell költeni, mert elég sok a rászorult személy.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
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alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
65/2013. (X.7) önkormányzati határozata
szociális célú tűzifa vásárláshoz önerő biztosítása
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet 2. § (1) b) pontja
alapján szociális célú tűzifavásárlás támogatása érdekében bruttó
147.320.- Ft saját részt biztos az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében tervezett gazdasági tartalék terhére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.30 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

