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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: 81-3/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2016. március 31-én (csütörtökön) du. 16.05 órai kezdettel megtartott Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Stáll Zsolt bizottsági tag 

Pichler Józsefné bizottsági tag 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Rieger Tibor elnök 
            

Tanácskozási joggal részt vesz:  
- Fülöp Zoltánné polgármester 
- dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Pichler Józsefné tag Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 35. § 
(1) bekezdése alapján köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a Bizottság két tagja jelen van, így az ülést 16.05-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A kiküldött meghívóhoz képest a „Döntés 
közbeszerzések megindításáról” szóló előterjesztés nem készült el, javasolja levenni a 
napirendről. 
A Bizottság egyhangúlag – 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
Napirend:  
 

1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni 
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Rendelet-tervezet a 2016. évi térítési díjakról 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Vegyes ügyek 
a) Civil szervezetek támogatása 
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Előterjesztő: polgármester 
 
b) Perei István telekvásárlási kérelme 
 Előterjesztő: polgármester 

 
c) Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról 
 Előterjesztő: polgármester 
 

 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 
1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné tag: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 

Fülöp Zoltánné polgármester: A tavaly év végi előirányzat módosítások lettek átvezetve, 
melyek az elszámoláshoz kapcsolódnak. 

Pichler Józsefné tag: Amik nem lettek felhasználva, azok tartalékba kerültek? 

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, vagy pedig dologi kiadásba. Ez még nem tartalmazza a 
visszafizetést, amit nem sikerült felhasználni. Ennek várható összege 2,5 millió forint. Erről 
részletesebben a zárszámadásban lesz szó, melyet várhatóan áprilisban fogunk tárgyalni. 

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

6/2016. (III.31.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról szóló költségvetési rendelet-tervezetet 
változtatások nélkül fogadja el. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 

2.napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés,hozzászólás: 
 
Pichler Józsefné tag: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Szociális Bizottság tegnap előtt megtárgyalta. Az alábbi 
javaslatokat fogalmazta meg: 
 
1.) A rendelet-tervezet az alábbi 3. §-al egészül ki, a számozás ezután értelemszerűen 
folytatódik: 

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200, egyedülélő esetében a 250 %-
át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A lakhatási támogatás havi összege, ha az 
egy főre jutó havi jövedelem 
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, 5000.- Ft, vagy 
b) nem haladja meg a nyugdíjminimum 200, illetve egyedülélő esetében 250 %-át, 4 000.- 
Ft.” 
 
2.) A rendelet-tervezet 10. §-ban a 18/B. § (1) bekezdésében a „150 %-át” szövegrész helyébe 
a „200 %-át”, a „200 %-át” szövegrész helyébe a „250 %-át” szöveget javasolja elfogadni. 
 
3) A rendelet-tervezet 12. §-nak 2. pontja a Rendelet 5. § (3) bekezdésének módosítása miatt 
feleslegessé válik, azonban a rendelet-tervezet 12. §-a kiegészül a 3. ponttal, a számozás 
értelemszerűen módosul: 
„3. 14. § (1) bekezdésében a „kétszeresét” szövegrész helyébe a „250 %-át”, a „két és 
félszeresét” szövegrész helyébe a „300 %-át” … szöveg lép” 
 
Támogatni tudom a módosítási javaslatot, mert a szociálisan rászorultaknak kedvez a 
jövedelemhatár emelésével. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2016. (III.31.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(02.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról szóló rendelet-
tervezetet megtárgyalta és azt a Szociális Bizottság által javasolt 
módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
3.napirendi pont: Rendelet-tervezet a 2016. évi intézményi térítési díjakról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Pichler Józsefné tag: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A tavalyi évhez képest csak a kiszállítás költsége változott, 25 
forint lett. 
 
Pichler Józsefné tag: Tavaly mennyi volt? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Tavaly 65 forint volt a kiszállítás díja. A ténylegesen felmerülő 
költség 96 000,- Ft, azt leosztottuk, és 25 forintra jön ki. Ebben csak a motornak a 
karbantartási és üzemeltetési költségei vannak bent. 
 
Pichler Józsefné tag: Egyéb díjak pedig nem változtak? 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Nem változtak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2016. (III.31.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
a térítési díjakról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
a 2016. évi intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

  
4.napirendi pont: 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Pichler Józsefné tag: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A beiratkozás időpontja véleményem szerint egyértelmű. Az 
óvodai csoportok száma már többször előkerült. 

Pichler Józsefné tag: A mellékelt dokumentumok alapján egyértelmű, hiszen 30 fő fölé menne 
a csoportlétszám két csoport esetén. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, szabályellenesen pedig nem dönthetünk. Ennek ellenére 
megvizsgáltuk, mind nevelési, mind gazdasági, mind jogi oldalról a kérdést, de a létszám 
miatt, ez a döntés a jogszabályszerű. Szóba jött még a bölcsődei nevelés is az anyag 
előkészítésekor. Az egységes óvoda-bölcsőde kialakítása azonban jelentős átalakításokat 
kíván az infrastruktúra oldaláról, illetve kisgyermeknevelőt is kellene alkalmazni. 2017. 
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január 1-jével hatályba fog lépni egy jogszabálymódosítás is, mely szerint kötelező lesz 
bizonyos feltételek esetén a bölcsődei nevelés megszervezése. Ez további kihívások elé állítja 
az önkormányzatokat, hiszen a finanszírozás jelenleg nem megoldott. 

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

9/2016. (III.31.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

5.napirendi pont: Vegyes ügyek 
 
a) Civil szervezetek támogatása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Pichler Józsefné tag: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Próbáltuk igazságosan elosztani a pénzeket. A Faluvédő és 
Kulturális Egyesület által megpályázott összeg és a javasolt összeg között van a legnagyobb 
különbség. Ők több olyan dolgot is beírtak a pályázatukba, amiben az önkormányzat nem 
pénzügyileg, de más módon tud segíteni. Például falutábla és kültéri bútorok lefestése, kuka 
kihelyezése az Őskarsztba. Egyébként mindenki közel azonos nagyságrendben részesül 
támogatásban: az Asszonykórus csak 150 000,- forintra pályázott, a Polgárőrségnek pedig 
szüksége van a támogatásra, hogy megkezdhesse a működését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2016. (III.31.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
a civil szervezetek támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
civil szervezetek támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
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b) Perei István telekvásárlási kérelme 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Pichler Józsefné tag: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Újra próbálkozik, reméljük most nem lesz problémája az 
összeggel. 
 
Stáll Zsolt tag: Nem lett több az összeg? 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: De több lett. Akkor 1,8 millió forint volt. 
 
Pichler Józsefné tag: Tudja, hogy most mennyiért kínáljuk? 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Igen, közöltük vele. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2016. (III.31.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
Perei István telekvásárlási kérelméről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Perei István telekvásárlási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta, 
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

c) Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Pichler Józsefné tag: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A mérnökiroda már dolgozik a projekten. 
 
Pichler Józsefné tag: Ha sikerül a pályázaton nyerni, akkor a Hivatal fűtéskorszerűsítésére 
tervezett összeg átcsoportosításra kerül? 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Igen, abból tervezzük megvalósítani az orvosi rendelő 
korszerűsítését. 
 
Pichler Józsefné tag: Akkor célszerű lenne megcsinálni az orvosi rendelő melletti szolgálati 
lakást is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 2 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 



1212016. {Iu;31.) Gazdasáei és lgaruaÍ'ási Bizottsáei batározat
a YP -6-7 .4. 1 . 1 - l 6 kódszámú pály ázatonvaló indulásról
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';előterjesztést megtargyalt4 a Képviselő-testiileürek elfogadasra

iaroasó5a.

Felelós: elnök
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 16 óra 28 perckor berekesztette.
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