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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsága  

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Tel.:88/230-003, 88/507-031. 

E -mail:jegyzourkut@vnet.hu 
………………………………..............................................................………………………... 
 
Szám: 81-7/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2016. szeptember 27-én (kedden) du. 15.40 órai kezdettel megtartott Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: 

- Rieger Tibor elnök 
- Stáll Zsolt bizottsági tag 

           
Tanácskozási joggal részt vesz:  

- Fülöp Zoltánné polgármester 
- dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

- Pichler Józsefné bizottsági tag 
 
Rieger Tibor elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a Bizottság két tagja jelen van, így az ülést 15.40-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét.  
A Bizottság egyhangúlag – 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
Napirend:  
 

1) Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 
III.  módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez  
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 
2017. évi fordulójához 
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Csokonai 1. sz. alatti önkormányzati lakások bérbe adása 
Előterjesztő: polgármester 
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6) Május 1. tér 7. sz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése 

Előterjesztő: polgármester 
 

7) Úrkút SK kiegészítő támogatása 
Előterjesztő: polgármester 
 

8) Urnafal elhelyezése az úrkúti temetőben 
Előterjesztő: polgármester 
 

9) Medicaid Kft. kérelme a feladat-ellátási szerződés módosítása iránt 
Előterjesztő: polgármester 

 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirendi pont: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésének III.  módosításáról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 

Fülöp Zoltánné polgármester: A rendelet-módosítását a testületi határozatok, valamint 
jogszabályi kötelezettségek indokolják. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 41/2016. (IX.27.) határozata 
Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének III. 
módosításáról szóló rendelet-tervezetről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
2016. évi költségvetésének III. módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

2. napirendi pont: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez  
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés,hozzászólás: 
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Rieger Tibor elnök: Az előterjesztés eléggé részletesen taglalja, hogy miről szól ez az ASP 
rendszer. Versenyszférában ismert programról van szó, meglátjuk a közigazgatásban 
mennyire válik be. A pályázat benyújtásával természetesen egyetértek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 42/2016. (IX.27.) határozata  
a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” pályázat benyújtásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Stáll Zsolt tag: Ha jól emlékszem tavaly döntöttük a kiszállításról és a kuglizásról is. Idén 
nem így lesz? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A fát a Verga Zrt-től tudjuk beszerezni, aki a Soliman Kft-vel 
áll szerződéses viszonyban a szállítás tárgyában, így tőle kell ajánlatot kérnünk. A testületi 
anyag postázásáig nem sikerült velük kapcsolatba lépni. Mivel a szállítás tárgyában ez miatt 
muszáj újra Képviselő-testület elé vinni, ezért úgy döntöttünk, hogy a kuglizásról is akkor 
határozzon a grémium. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 43/2016. (IX.27.) határozata  
a „Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra” pályázat benyújtásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
„Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra” pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és azt változtatások nélkül a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
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Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

  
4. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Annyit emelnék ki szóban, hogy a jövedelemhatár és a 
támogatás összegének növelésére tettünk javaslatot. Reméljük, hogy ezáltal többen tudják 
igénybe venni a pályázati lehetőséget. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 44/2016. (IX.27.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 
2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. 
évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
és azt változtatások nélkül a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Csokonai 1. sz. alatti önkormányzati lakások bérbe adása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A változás annyi, hogy 130,- Ft/m2-ben lett megállapítva a 
bérleti díj. 

Rieger Tibor elnök: Egyetértek a módosítással, igazságosabb így megállapítani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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Gazdasági és Igazgatási Bizottság 45/2016. (IX.27.) határozata 
a Csokonai 1. sz. alatti önkormányzati lakások bérbe adásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Csokonai 1. sz. alatti önkormányzati lakások bérbe adásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Május 1. tér 7. sz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás 
fűtéskorszerűsítése 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A tervek készen vannak, a kivitelezést októberben meg lehet 
kezdeni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 46/2016. (IX.27.) határozata 
a Május 1. tér 7. sz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás 
fűtéskorszerűsítéséről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Május 1. tér 7. sz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás 
fűtéskorszerűsítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Úrkút SK kiegészítő támogatása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 igen 
szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 47/2016. (IX.27.) határozata 
az Úrkút SK kiegészítő támogatásáról 
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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Úrkút SK kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Urnafal elhelyezése az úrkúti temetőben 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Három ajánlatot kértünk be, azonban a Végkő nem reagált a 
megkeresésekre. Javaslom az olcsóbbik megoldást elfogadni, mely plusz munkával sem jár. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 48/2016. (IX.27.) határozata 
az urnafal elhelyezéséről az úrkúti temetőben 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az úrkúti temetőben történő urnafal elhelyezéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont: Medicaid Kft. kérelme a feladat-ellátási szerződés módosítása iránt 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A módosítást a háziorvos kezdeményezte. Mivel 
Balatonvilágoson is állandó megbízás keretében működtet egy rendelőt, így szükséges a 
rendelési időket egyeztetni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 49/2016. (IX.27.) határozata 
a Medicaid Kft. feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló 
kérelméről 



Több tárgy nem volt, az elnök az ülést

Urkút Község onkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a

Medicaid Kft . feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló kérelméről
szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.

Felelős: elnök
Határidő: azonna!

15 óra 55 perckor berekesztette.

kmft.

T*-,)
elnök

fus/ez-
Stáll Zsolt
tag


