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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

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

 
 

Szám:99-7/2017. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. június 29-én (csütörtökön) du. 

16.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester 

Farkas István alpolgármester 
dr. Dóczy Mariann képviselő 
Rieger Tibor képviselő 
Lisztes Győző képviselő 
Stáll Zsolt képviselő     

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Pichler Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :  

- dr. Puskády Norbert jegyző 
- az 1. napirendi pont esetében: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető 

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 6 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelet 
tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Döntés Úrkút településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatokról 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Úrkút-Zsófiapusztai szennyvíz derítő szippantási és tisztítási költsége 
Előterjesztő: polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A módosítások többnyire korábbi testületi döntéseken alapszanak. 
Két tétel van, ami az óvodai költségek növeli. Az egyik a költségtérítés összege, a másik a szakács 
munkakör betöltése miatti státusz növelése, valamint a jogszabály módosítások miatti átsorolás és 
ezzel járó bérnövekmény a pedagógiai asszisztens és a nevelő és oktatói munkát segítők körében. 
Utóbbiakhoz az állam normatívát biztosít, az erről szóló kormány rendelet is kihirdetésre került. 
 
Farkas István alpolgármester: Miért kellett átsorolni őket? 
 
Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: Erre egy korábbi jogszabálymódosítás miatt volt szükség. A 
dajkáknak és az asszisztensnek 2017. január 1-jétől jár a magasabb bér. Ahogy azt Polgármester 
Asszony is elmondta, ezt az állam támogatni fogja. A szakács státusz ugyebár még nem üres, mivel 
a jelenlegi szakácsnőnk felmentési idejét tölti. Ez miatt augusztustól mindenképp szükséges egy 
plusz státuszt biztosítani 4 hónap időtartamra, mivel az új szakácsnak be kell tanulnia. Bizakodó 
vagyok vele kapcsolatban, már volt nálunk próbamunkán, ügyes volt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
2.NAPIREND: Döntés Úrkút településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó 

árajánlatokról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére 
kiírt pályázaton belül részesültünk e cél megvalósítására támogatásban. Három ajánlatot kértünk be, 
a legalacsonyabbat a Város és Ház Kft. adta, akiknek az árajánlata tartalmazza a főépítész 
megbízási díját is.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
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hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2017. (VI.29.) önkormányzati határozata 
az Úrkút településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára 
vonatkozó árajánlatokról 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

településrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata 
érdekében beérkezett ajánlatokból a Város és Ház Építőipari 
Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt ( 1149 Budapest, 
Várna u. 12-14.) 6.000.000.-Ft + ÁFA, azaz  bruttó 
7.620.000.-Ft ajánlatát fogadja el. 

2.) A településrendezési eszközök felülvizsgálata költségeinek 
finanszírozását az önkormányzat a 2017. évi költségvetési 
rendeletében a K6 beruházások – településrendezési terv - 
előirányzat terhére biztosítja. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert az 1) pontban foglalt feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: szerződéskötésre azonnal 

 
3.NAPIREND: Úrkút-Zsófiapusztai szennyvíz derítő szippantási és tisztítási költsége 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Korábbi testületi üléseken már volt róla szó. Megrendeltük a 
szippantást és tisztítást az előzetes árajánlat alapján, hogy ne legyen havaria Úrkút-Zsófiapusztán. A 
költségeket tovább számlázzuk, de kérdéses, hogy mekkora összeg fog befolyni. 
 
Lisztes Győző képviselő: Most tiszta a rendszer? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: 50 m3-t vitt el a vállalkozó. 
 
Stáll Zsolt képviselő: De mennyi maradt ott? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Azt a vállalkozó sem tudta megmondani. Annyit mondott, hogy 
amikor tisztította a rendszert, akkor még 10 m3 biztos lefolyt a derítőbe. Egyébként sűrű masszát 
vitt el, ez miatt is kellett tisztítani a rendszert. 
 
Lisztes Győző képviselő: Akkor a rendszer tiszta. 
 
Rieger Tibor képviselő: Az igen, de a derítő nem. 
 
Lisztes Győző képviselő: Én azt javaslom, hogy a tovább számlázásból befolyt összegből rendeljük 
meg a következő szippantást. 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Az a cél, hogy folyamatos legyen a szippantás, mert különben megint 
csak felhalmozódik és probléma lesz belőle a lakóknál. 
 
Stáll Zsolt képviselő: A kiszámlázott összeg, hogyan lesz meghatározva? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Háztartásonként egyenlő részre osztva lesz kiszámlázva az összeg. 
 
Stáll Zsolt képviselő: De valahol többen laknak, viszont van olyan háztartás, ahol csak egy ember 
lakik. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Igen, viszont sokan laknak úgy, hogy nincsenek bejelentkezve. A 
legigazságosabb úgy lenne, ha az elhasznált vízmennyiség után történne a számlázás, viszont 
számlát nem tudok tőlük bekérni. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Esetleg a DRV Zrt-t megkeressük ez miatt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2017. (VI.29.) önkormányzati határozata 
az Úrkút-Zsófiapusztai szennyvíz derítő szippantási és tisztítási 
költségéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gazdasági tartalék terhére kiegyenlíti a BiztosPont Ajka Kft. 
bruttó 401 320,- Ft összegű számláját, mely a zsófiapusztai 
derítő szippantásának (50 m3) és tisztításának költségét 
tartalmazza. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bruttó 401 320,- Ft 
költség tovább számlázásáról a közös derítőre kötött 
zsófiapusztai lakosok részére egyenlő részben történjen meg. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester és jegyző 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN: 
 
1) Tájékoztatás a Május 1. téri utcanév felülvizsgálatról 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden képviselő megkapta az érintett lakók tiltakozó levelét. 
 
Rieger Tibor képviselő: Nekem az a véleményem, hogy maradjanak a bányászathoz kötődő 
elnevezések. 
 
Farkas István alpolgármester: Nem értem, hogy honnan jöttek ezek a javaslatok. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az egyik lakó, aki ott volt a fórumon, javasolta, hogy a Rózsa utcából 
kifolyólag legyenek virágnevek. 
 
Farkas István alpolgármester: És akkor honnan jött a Deák Ferenc? 
 




