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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:79-4/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. április 26-án (kedden) 

du. 16.30 órai kezdettel megtartott rendes 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     
- Pichler Józsefné képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :  
- dr. Puskády Norbert jegyző 

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület mind a 7 
tagja jelen van, így az ülést 16.30-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 7 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Döntés házi segítségnyújtással kapcsolatban 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak kivitelezése” 
Döntés-előkészítő javaslat 
 Előterjesztő: polgármester 
 

5) Pályázati önrész biztosítása az Úrkút SK részére 
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Vegyes ügyek 
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a) Napelemes közvilágítás telepítése 
Előterjesztő: polgármester 

 
b) Önkormányzati lakás bérbeadása 
Előterjesztő: polgármester 

 
c) 2015. évi belső ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: polgármester 

 
d) Vélemény iskolaigazgatói pályázatról 
Előterjesztő: polgármester 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA EL ŐTT:  

1) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 

Fülöp Zoltánné polgármester: Rövid kiegészítést tennék a TOP-os pályázathoz. Beadtuk a 
pályázatot, az igényelt összeg 80 807 950,- Ft lett, ebből 68 687 950,- Ft a kivitelezés, a többi 
a járulékos költség, mint a közbeszerzési szakértő, projektmenedzsment, illetve terveztünk 5 
% tartalékot is. Kaptunk egy hiánypótlást is, így a tartalékból le fogunk venni 0,5 %-ot, 
melyet kötelező szemléletformálásra kell fordítanunk. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Mit jelent ez a szemléletformálás? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Fel kell hívni az emberek figyelmét, hogy miért fontos a víz, 
miért kell vigyázni rá, miért kell védekezni az árvíz és belvíz ellen. Visszatérve a 
hiánypótlásra, további elvárás, hogy hét mérföldkövet tervezzünk be, annak ellenére, hogy a 
pályázati kiírás szerint 150 milliós fejlesztés alatt, elegendő 5 mérföldkövet tervezni. 
Megemlítem még, hogy találkoztunk a Verga Zrt. vezérigazgatójával is az árvízvédelem 
kapcsán. A találkozót követően írásban kaptunk választ, melyben arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy nem a Kab-hegyről kapjuk nagy dózisban a vizet, így az a Kab-hegy 
megkopaszodott jelenével sincs kapcsolatban. Azt javasolták, hogy alakítsunk ki a későbbiek 
folyamán víztározókat. Azonban ezek jellemzően magánterületet érintenek, nem a Verga 
területét. Egyébként nagyon segítőkészek voltak. A víz,- és csatornaszolgáltatás pályázatot is 
beadtuk határidőben. A DRV Zrt. tájékoztatása szerint 35 197 400,- Ft-ra vagyunk jogosultak. 
A Rózsa utcán, a beszakadt utat biztos mindenki látta. Ez beszakadt nyomvonal, így a 
Boroszlán Zr-t kétszeresen is felelősség terheli, mivel a csatorna és az út kivitelezését is ő 
végezte. Küldtünk neki felszólítást képekkel, csakúgy, mint a Bányászotthon előtti részről is. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Meddig van nekik kötelezettségük? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az útépítésre két év, a csatornára három év garancia. Még 
megemlíteném, hogy a Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Államtitkárságától kaptunk 
választ a 7308-as út felújítása kapcsán. A levél konkrétumot nem tartalmaz. Amit kiemelnék 
belőle, hogy szerintük a járda felújítása önkormányzati feladat. Ez tárgyi tévedés, hiszen 
állami tulajdonban van. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a jelentést 
elfogadta. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA : 

 
1.NAPIREND: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Gazdasági és Igazgatási Bizottság elfogadta. A legfontosabb, 
hogy tudjuk a tényleges pénzmaradványt. A 2016-os költségvetésben 95 millió forintot 
terveztünk finanszírozási bevételként. Most a pénzmaradvány levezetéseként a szabadon 
felhasználható összeg 22 869 E forint. Ennyivel növelhető a 2016-os költségvetés bevételi 
előirányzata. A javaslatunk az, és ezzel a Bizottság is egyetértett, hogy kerüljön az összeg 
tartalékba. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
(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: Óvodavezetői pályázat kiírása 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Karisztl Jánosné beadta a jogviszony megszüntetése iránti 
kérelmét, mivel 43 év jogviszonnyal rendelkezik. Május 31-én szeretne utoljára dolgozni, kéri 
a felmentési idő teljes egészére a munkavégzési kötelezettség alól a mentesítést. Ahogy az az 
előterjesztésben is szerepel 8 hónap a felmentési idő, melyből 4 hónapra kötelező mentesíteni 
a munkavégzés alól. A további négy hónap alól is mentesíthető, mely munkáltatói döntés. 
Óvodavezető asszonynak van 44 nap ki nem vett szabadsága is. Előzetesen azt beszéltük meg 
vele, hogy tiszteletben tartjuk a kérését a munkavégzés alóli felmentés kapcsán, azonban mi 
ezt a szabadsággal együtt értettük, tehát a felmentési ideje alatt gondoltuk, hogy kiveszi. Ha a 
felmentési időhöz hozzáadjuk a 2 hónap szabadságot, akkor 10 hónapig van távol és így az 
állás április 1-jével lenne csak betölthető, mely az óvoda működését szem előtt tartva, nem 
lenne célravezető. Szabadságmegváltást is mérlegeltük, ez 1 millió forintot jelentene az 
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önkormányzatnak, mely nem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően készítettük el az 
előterjesztést, mely szerint csak két hónapra mentesítjük a kötelező négy hónap mellett a 
munkavégzés alól, további két hónapot pedig szabadságon fog tölteni. Így január 31-ig marad 
az állományunkban és kérésének megfelelően május 31-én kell utoljára dolgoznia. Az állást 
pedig február 1-jén tudjuk betölteni. Nekem az a véleményem, és szerintem ezzel mindenki 
egyetért, hogy becsüljük Karisztl Jánosné munkáját, de egy kollektív érdeket is szem előtt kell 
tartanunk. Javaslom elfogadni a határozati javaslatot. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Mivel az óvoda költségvetése nem számolt a hosszú távú 
helyettesítés költségével, illetve szabadságmegváltással sem, támogatom a döntést. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A 2017-ben esedékes szabadságát kell majd megváltani, azzal 
mindenképp számolni kell. Ez négy napot jelent. 
 
Farkas István alpolgármester: Megdöbbentő, hogy milyen különbség van munkaviszony és 
közalkalmazotti viszony közt. Egy 43 év munkaviszonnyal rendelkező ember nem kap semmi 
kedvezményt. Nekem az a véleményem, hogy alakítson ki az önkormányzat egy álláspontot 
ezzel kapcsolatosan, mivel több közalkalmazott is nyugdíjba fog menni. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Az óvoda alkalmazottjai esetében a munkáltató az óvodavezető, 
arra nincs közvetlen ráhatásunk, hogy hogyan alakítja a jogviszony megszüntetés esetén a 
szabadságolást. 
 
Farkas István alpolgármester: Igen, de ez a 8 hónap felmentési idő nagyon sok. Tudom, hogy 
törvényi előírás, de nem értem a jogalkotó ezt miért nem rendezte, a köztisztviselői és a 
munkaviszonnyal együtt. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Erre tekintettel szorgalmazzuk ezt a megoldást, hogy február 1-
jén már betölthető legyen az állás. A következő óvodavezetőnek pedig ezt a gyakorlatot kell 
követnie, hiszen az óvodapedagógusok elég sok szabadsággal rendelkeznek. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Úgy gondolom, hogy jó az elképzelés. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2016. (IV.26.) önkormányzati határozata 
az  óvodavezetői pályázat kiírásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Karisztl Jánosné közalkalmazotti jogviszonyát a kérelmére 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. § (4) bekezdése alapján 2017. február 1-vel 
megszünteti. A közalkalmazottat a augusztus 2-tól 
mentesíti a munkavégzés alól, azzal, hogy tárgyévi 
szabadságát június 1-től augusztus 1-ig kiadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat 
tegye meg. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Karisztl Jánosné óvodavezető több, mint négy évtizedes 
óvodapedagógusi munkáját megköszöni, kívánja, hogy 
nyugdíjas éveit sokáig, jó egészségben élvezze. 
 
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői munkakör 
betöltésére. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői 
megbízásra vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály 
szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásával. 
 
A Képviselő-testület a beérkező pályázatok előzetes 
véleményezését végző bizottság tagjainak Mádl Ildikó 
(óvónő), Imri Zoltánné (óvónő), és Molnárné Titscher 
Mariann (tanító) lakosokat választja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
Úrkút Község Önkormányzata 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet: óvodavezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás 
határozott időre, 2017. február 01. – 2022. január 31-ig 
szól. 
A munkavégzés helye: Veszprém Megye, 8409 Úrkút, 
Mester u. 1. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerint az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, 
kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai 
szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú iskolai végzettség, német nemzetiségi 

óvodapedagógus, 
• óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat – 

legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképesítés, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
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• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- Óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat – 

legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. 
Elvárt kompetenciák: 
Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és 
irányító készség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• szakmai önéletrajz, 
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló 

dokumentumok hiteles másolata, 
• szakmai gyakorlat igazolása, 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 

vezetési program, 
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen 
történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt 
ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 
február 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 
15. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
• Postai úton, a pályázatnak Úrkút Község 

Önkormányzata címére történő megküldésével (8409 
Úrkút, Rákóczi u. 45.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
431/2016., valamint a beosztás megnevezését: 
óvodavezető. 

• Személyesen:  Fülöp Zoltánné polgármester,  
Veszprém  megye, 8409  Úrkút, Rákóczi u. 45. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a 
véleményezésre jogosultak véleményének megismerését 
és a személyes meghallgatást követően dönt a 
megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a 
pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 
Egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója szükség 
szerint szolgálati lakást biztosít a nyertes pályázónak. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Oktatási és Kulturális Közlöny  
www.palyazat.gov.hu 
www.urkut.hu 
 

3.NAPIREND: Döntés házi segítségnyújtással kapcsolatban 
 
Előterjesztő: polgármester 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Meg kell erősíteni a korábbi döntésünket, miszerint átvesszük a 
házi segítségnyújtást a közigazgatási területünkön. Ehhez el kell fogadni a szakmai 
programot, illetve ki kell számolni a térítési díjat is. A Kovács Líviát alkalmaznánk 6 órában, 
aki jelenleg is ellátja Úrkúton a gondozói feladatokat. Idén ki tudjuk gazdálkodni a 
feladatellátás költségeit, de jövőre lehetséges, hogy hozzá kell tenni. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Mennyi a gondozotti létszám? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: 4 főhöz jár mindennap. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Az Önkormányzat lesz a munkáltatója? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. 
 
Pichler Józsefné képviselő: És a szakmai felügyeletet ki fogja felette gyakorolni?  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A házi segítségnyújtás egy orvosi állapotfelmérésen fog 
alapulni. Az orvos határozza meg, hogy milyen segítségre van a gondozottnak szüksége. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Az előterjesztés szerint itt komoly feladatokat kell ellátni. 
Felkészült a gondozó ezekre? Illetve kihez tud segítségért fordulni? 
 
Dr Puskády Norbert jegyző: Szakmailag felkészültnek tartom a gondozót, hiszen már évek óta 
csinálja ezt. Az adminisztráció nem az erőssége, de ebben mindenképp segíteni fogunk neki. 
Gondolok itt a napi jelentésekre az NRSZH felé. Emellett a Társulás elküldött minden 
nyomtatványt, illetve Kupi Andrea intézményvezető asszony is felajánlotta a segítségét. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Amit még kiemelnék, hogy amíg Ajkával közösen látjuk el a 
feladatot, addig kevés rálátásunk lesz a dologra. Anyagilag pedig lehet, hogy hozzá kell 
járulni oda is, hiszen nem rentábilisan működnek. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2016. (IV.26.) önkormányzati határozata 
a házi segítségnyújtással kapcsolatos döntéséről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. házi segítségnyújtást - 2016. július 1-től - biztosít 

Úrkút község közigazgatási területén, 
2. az 1. melléklet szerint elfogadja a házi segítségnyújtás 

szakmai programját, 
3. felszólítja a jegyzőt, hogy a szolgáltatások térítési 

díjaival kapcsolatos rendelet-tervezetet a képviselő-
testület következő ülésére készítse el, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3 pontban 
foglaltakhoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
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Határidő: 2016. június 30. 
 

4.NAPIREND:  „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak 
kivitelezése” Döntés-előkészítő javaslat 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Négy meghívott fél volt, de csak egy érvényes ajánlatot 
kaptunk: az AVÉP Ajka nyújtotta be az árajánlatát. Teljes körű generál kivitelezést végeznek. 
Mivel önkormányzati tulajdonban vannak, így biztosított a háttér is. Az árajánlatuk a 
megnyert pályázati összegen belül van. Az egy árajánlat egyébként jogilag nem kifogásolható. 
Az óvodai szünet alatt pedig a kivitelezés lebonyolítható.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2016. (IV.26.) önkormányzati határozata 
az „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, 
felújítási munkáinak kivitelezése” Döntés-előkészítő 
javaslatáról 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

„Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, 
felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyú Kbt. 115. § 
(1) bekezdése alapján lefolytatott eljárásban a 4 
ajánlattevő közül a legmagasabb pontszámú– 
ajánlattevőt, azaz az “AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. 
ajánlatát fogadja el. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak 
alapján a Vállalkozási Szerződést írja alá. 
 
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5.NAPIREND: Pályázati önrész biztosítása az Úrkút SK részére 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az SK minden évben beadja a TAO-s pályázatot. Ami minket 
érint az a pálya melletti parkoló aszfaltozása, melyhez viszont kérik biztosítani a szükséges, 
30 %-os pályázati önrészt. A becsatolt árajánlat 5,2 M forint. Az árajánlatot műszaki 
szakemberrel felülvizsgáltattuk, aki azt megalapozottnak találta. 
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Lisztes Győző képviselő: Hova fog folyni a víz? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Úgy szeretnénk kialakítani, hogy a zöld övezetbe folyjon el. 
 
Lisztes Győző képviselő: És akkor az aszfalt simán rá lesz téve? Semmi szegély? Hogy fog ez 
kinézni? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Két árajánlatot kaptunk. Az első 10 milliós kivitelezésről szólt, 
melyben volt szegély. Irreálisan soknak tartottuk, ezért kérettünk új árajánlatot. 
 
Lisztes Győző képviselő: De így lesz ott egy nagy darab, egybefüggő aszfalt. A lejtést nem 
biztos, hogy meg tudják oldani, de ha meg is oldják, lehet, hogy a szomszédos ingatlan 
tulajdonoshoz fog befolyni az egész. A kivitelezéssel egyetértek, de nem ezzel a műszaki 
megoldással. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Véleményem szerint a rézsűre is kell valami megoldás, hogy ráfolyjon. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Ez csak jövőre fog megvalósulni, most csak a pályázati 
önrészről szükséges dönteni. A műszaki tartalmon lesz lehetőségünk később változtatni. 
 
Farkas István alpolgármester: Lehet érdemes volna a magasabb összegű árajánlatot elfogadni, 
amiben van szegély. 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Ahhoz 3 millió forint önrészt kell hozzá tenni. 
 
Farkas István alpolgármester: Inkább tegyünk hozzá többet, mintsem rossz legyen a 
kivitelezés. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Össze kell mosni a két árajánlatot, ami a szegélyeket illeti. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az a javaslatom, hogy emeljük fel a biztosított önrészt 
legfeljebb 2 millió forintra, így biztos megoldható a szegélyek kialakítása, illetve a 
csapadékvíz elvezetés is. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – Fülöp 
Zoltánné polgármester módosító javaslatát elfogadta. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2016. (IV.26.)  önkormányzati határozata 
az Úrkút SK részére biztosítandó pályázati önrészről 
  
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az MLSZ által kiírt 2016/2017-es bajnoki szezonra 
kiírt TAO-os pályázat keretén belül biztosítja az 
Úrkút SK-nak a 371 hrsz. alatti területen található 
murvás parkoló aszfaltozásához a szükséges önrészt, 
legfeljebb 2 000 000,- Ft összegben, az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet K7 
Felújítások „Pályázati önrész” sor terhére. 
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2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
beadásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat 
megtegye. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: május 1. 
 

 
6.NAPIREND: Vegyes ügyek 
 
a) Napelemes közvilágítás telepítése  
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Költségvetési rendelet elfogadásakor döntött a testület a 
napelemes közvilágítás bővítésről. A Packers Energo Light árajánlata alapján került 
betervezésre a költség. Három árajánlatot kértünk be. Thermovill és a Packers a kapcsolódó 
munkákat, így a betonozást, terep előkészítést nem végzik el. 
 
Lisztes Győző képviselő: Hol van az leírva, hogy a Gátiba minden munkát elvégez? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Kértem tőlük e-mailben megerősítést, de az árajánlatban 
szerepel is, hogy a helyszíni üzembe helyezést tartalmazza az ajánlatuk. Thermovillnél ott van 
például, hogy az oszlop alaphelyek előkészítése vevő feladata. Mivel a betonozáshoz amúgy 
is plusz költségekre van szükség, illetve a kivitelezés biztonsága is fontos szempont, így én a 
Gátiba Kft. javaslom kivitelezőnek. 
 
Rieger Tibor képviselő: Zsófiapusztán melyik oldalra lesz elhelyezve? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ha Zsófiapuszta felé megyünk, a jobb oldalra. Ha a teljes 
szakaszt nem is világítja be, de egy tájékozódási pontot ad. 
 
Lisztes Győző képviselő: Közúttól nem kell engedélyt kérni? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A buszmegállóba fogjuk elhelyezni, véleményem szerint nem 
kell. 
 
Rieger Tibor képviselő: Egyetértek a Gátiba Kft. megbízásával. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2016. (IV.26.)  önkormányzati határozata 
a napelemes közvilágítás telepítéséről 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Kilencház utcában és a Zsófia pusztai 
buszmegállóban felállítandó napelemes közvilágítási 
lámpák kihelyezésre beérkezett árajánlatok közül a 
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Gátiba Energie Kft. bruttó 1 219 200,- Ft összegű 
árajánlatát fogadja el.  

2.) A kivitelezés előirányzatát a K6 beruházások 
előirányzat – 934.720.-Ft -, valamint az általános 
gazdasági tartalék terhére biztosítja. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges 
szerződés megkötésére. 

4.) Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás 
végrehajtására. 
 

Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 3. pontban foglaltak esetében: 2016. május 10. 

4. pontban foglaltak esetében: legközelebbi 
költségvetési rendelet-módosítás 

 
b) Önkormányzati lakás bérbeadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Kis Éváék kiköltöztek a Csokonai utcai ingatlanból. Négy 
kérelem érkezett. Mindent egybevéve én a Fuchsné kérelmét támogatom. 
 
Rieger Tibor képviselő: Ismerem a Fuchsnét és a férjét is, szorgalmas mind a kettő. 
Támogatom őket. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Egy évre kapják meg, igaz? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2016. (IV.26.)  önkormányzati határozata 
Önkormányzati lakás bérbeadásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 1. ajtó alatti lakást 
egy éves határozott időre, 8 200,- Ft/hó ellenében, 
Fuchsné Kungl Anita kérelmező részére bérbe adja. 
 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. május 1. 
 

c) 2015. évi belső ellenőrzési jelentés  
Előterjesztő: polgármester 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Tavaly munkaterv szerint két ellenőrzést hajtott végre a Molnár 
Erika. Az egyik az adózás volt, a másik az óvodai étkeztetés. Mindent rendben talált, 
intézkedési javaslatot nem tett. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2016. (IV.26.)  önkormányzati határozata 
a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évről szóló, összefoglaló belső ellenőrzési jelentést 
az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

d) Vélemény iskolaigazgatói pályázatról 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: KLIK kiírta a pályázatot. Egy pályázat érkezett, Tróbertné 
Klein Beáta részéről. Törvény szerint nem kötelező véleményt alkotnunk, de a KLIK az eddig 
ápolt jó kapcsolatra tekintettel kikérte a véleményünket. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2016. (IV.26.)  önkormányzati határozata 
az iskolaigazgatói pályázattal kapcsolatos véleményéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola intézményvezető beosztásával kapcsolatban 
Tróbertné Klein Beáta pályázó vezetői megbízásával 
egyetért.  
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
   
Határidő: május 5.  
Felelős: polgármester, jegyző  
 



Több targy, kérdés és interpelláció nem volt, ezért a polgármester az tilést 17 óra 35 perckor
berekesáette.

.\+ü/-oI-'i-
Ftilöp Zoltörrné
polgármester

oIr.?,^"L,qL-
dr. Puskády Nórbert

jegyző
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