Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

Szám: URK/80-8/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. július 12-én csütörtökön 16. 10
órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester,
Farkas István alpolgármester,
Pichler Józsefné képviselő,
Stáll Zsolt képviselő,
Dr. Dóczy Mariann képviselő,
Lisztes Győző képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Rieger Tibor 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 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 …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezete a térítési díjakról szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
3) Előirányzat átcsoportosítása az óvodai felújítások elvégzésére
Előterjesztő: polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A bölcsőde üzemeltetése, illetve a bölcsődei pályázat megvalósítása
miatt szükséges a kormányzati funkciók közé felvenni a „Gyermekek bölcsődében és mini
bölcsődében történő ellátása” funkciót.
Pichler Józsefné képviselő: Van már kivitelező a bölcsődére?
Fülöp Zoltánné polgármester: Jelenleg keressük a lehetséges kivitelezőket. Közbeszerzést nem kell
lefolytatni, azonban a beszerzési szabályzatunknak meg kell felelni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet
alkotta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (VII.12.) rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013. (IV.30.) 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: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a térítési díjakról szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A vállalkozó 600 forintos ajánlatot adott egy étkezőre. Az önköltség
és az állami támogatás különbözete 380 forint, ezért javasoljuk ekkora összegben megállapítani a
térítési díjat.
Pichler Józsefné képviselő: Jelenleg mekkora a térítési díj összege?
Fülöp Zoltánné polgármester: 575 forint.
Pichler Józsefné képviselő: Az jelentős csökkentés.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet
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alkotta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (VII.12.) rendelete
a térítési díjakról szóló 5/2018. (III.29.) 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.
3. NAPIREND: Előirányzat átcsoportosítása az óvodai felújítások elvégzésére
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető nyújtott be kérelmet. Már a
beszámolóban is jelezte, hogy a lépcső szétfagyott, illetve a testület előtt ismert, hogy a Május 1. téri
kerítés rendkívüli rossz állapotban van. 500 000 forint átcsoportosítását javaslom, mely az
anyagköltségre elég, a munkaerőt pedig házon belülről biztosítjuk.
Pichler Józsefné képviselő: A lépcső térkővel lesz megcsinálva?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, az önkormányzatnak van bontott térköve és abból meg tudjuk
csinálni. A kerítésre extrudált polisztirolt gondoltam, erre kértem árajánlatot is.
Pichler Józsefné képviselő: Ez olyan, mint ami a temetőnél is van?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2018. (VII.12.) határozata
az óvodai felújítások elvégzésére vonatkozó előirányzat
átcsoportosításról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
a Mester utcai óvoda lépcsőjének átépítésével és a Május 1 téri
óvoda kerítésének felújításával.
2) Az 1. pontban foglalt feladatok költségeinek finanszírozására
500 000,- forintot átcsoportosít a gazdasági tartalék terhére.
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat-módosítás költségvetési
rendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 1. pont folyamatos
2. pontra legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN:
1) Fülöp Zoltánné polgármester tájékoztatása a faluban folyó kivitelezésekről
Fülöp Zoltánné polgármester: A Közútkezelőnél sikerült elérni, hogy a felújításra váró járdaszakasz
mellett 1 méteres sávban kimarják az aszfaltot és a régi átereszeket megkeresik, majd újra
aszfaltozzák a részt. A járdafelújítást várhatóan jövő héten kezdi meg a kivitelező, majd azt követően
a Kilencház utca felújítása és a Gubicahegy utca kátyúzása fog megtörténni.
A menza kialakítása is folyamatban van. A konyhai eszközöket, ablakokat, ajtókat már megrendeltük,
a vízszerelési anyagok beépítésre kerültek, és csak a bontási anyagok elvitele 300 000,- Ft körüli
összeget tett ki. Összesen körülbelül 1 800 000,- Ft összeget költöttünk eddig rá. A betonozáshoz
szükséges anyagokat szállítólevél alapján hoztuk el, csak a ténylegesen felhasznált mennyiséget kell
kifizetni.
Pichler Józsefné képviselő: Kik dolgoznak ott?
Fülöp Zoltánné polgármester: Jelenleg Leitold Zoltán, Lipp Zoltán és Perei István dolgozik ott. Más
úrkútiak is sokat segítenek, illetve már segítettek a munkában. Az iskola, ahogy látjátok ti is, lassan,
de halad. A fő probléma, ami az egész építőiparban tapasztalható, hogy se munkaerő, se építőanyag
nincs, mindenre várni kell. A lényeg, hogy a tetőszerkezet fent van, így a beázások megszűntek. A
kivitelező továbbra is garantálja, hogy az iskolában a tanítást szeptember 3-án meg lehet kezdeni.
Farkas István alpolgármester: Én ezzel nem értek egyet. Szerintem ebből óriási probléma lesz, mert
a kivitelező nem fog végezni augusztus 31-ig. A beázások okozta károk is óriásiak és azokat sem
fogja megcsinálni. Én azt javaslom, hogy az önkormányzat akár saját forrás terhére, de állapodjon
meg valakivel, aki legalább a belső munkákat megcsinálja és utána hárítsuk át a kivitelezőre.
Fülöp Zoltánné polgármester: A beázások kapcsán volt itt kárszakértő, de a károk megtérítésére nem
látok esélyt, illetve válaszolnia is kellett volna már. Azonban a kivitelező írásban vállalta a károk akár
saját forrás terhére történő helyreállítását.
Farkas István alpolgármester: A károk mértéke nem ismert és ennek tükrében tett nyilatkozatot. Azt
csinál majd meg, amit akar. Fel kell méretni egy szakemberrel és azt megcsináltatni.
Pichler Józsefné képviselő: Az Istvánnak igaza volt, már korábban jelezte, hogy itt komoly problémák
lesznek. Sajnos nem történt azóta sem semmi. Egyetértek egy szakember kirendelésével.
Fülöp Zoltánné polgármester: A felvett jegyzőkönyvben világosan le van írva, hogy a károkról tételes
jegyzéket fogunk felvenni és a helyreállítás az alapján fog történni. A kivitelező már tárgyalt más
vállalkozókkal, akik segíteni fognak a helyreállításban, ebből nem lesz probléma, a tanítást meg lehet
majd kezdeni. A beázásokat követően kértem István, hogy legyen jelen az egyeztetéseken,
tárgyalásokon.
Farkas István alpolgármester: Nem erről van szó, hanem arról, hogy a Képviselő-testület lesz a hibás,
ha itt nem kezdődhet meg a tanítás. Hallottam már a faluban, hogy a délutáni tanítás is felvetődött,
ezzel egyáltalán nem értek egyet. Továbbra is azt mondom, hogy szerződést kell kötni a
vállalkozókkal, mert azt lehet számon kérni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Készült írásbeli nyilatkozat, az alapján köteles megcsinálni a kivitelező
a helyreállítási munkákat. Nem tud kibújni alóla.
Farkas István alpolgármester: De a kivitelező nem fogja megcsinálni, hiszen látni, hogy halad a
munkákkal.
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Lisztes Győző képviselő: Ennyire rossz állapotban nem lehet az iskola. De ha nem is készül el, fel
kell készülnünk alternatívákkal.
Farkas István alpolgármester: Nem alternatívát kell keresni, hanem vállalkozót, aki a munkákat
megcsinálja.
Fülöp Zoltánné polgármester: Az a probléma, hogy nincs vállalkozó sem. Mindenki leterhelt. Esetleg
Hornyák Attila építészt meg tudom kérni, hogy mérje fel a károkat.
Pichler Józsefné képviselő: Keresni kell vállalkozót, mert az Istvánnak igaza van. A károk felmérését
például a Szücs Balázs is el tudja végezni. Ő helyben van.
Fülöp Zoltánné polgármester: Jövő héten fel fogom venni vele a kapcsolatot, vagy ha nem tudja
vállalni, akkor keresek másik szakembert.
Farkas István alpolgármester: Nem lehet addig várni, azonnal lépni kell.
Pichler Józsefné képviselő: Igaza van az Istvánnak.
Dr. Puskády Norbert jegyző: Amennyire tudom a képviselők nem jártak az iskolában, nem látták a
károkat. Két teremben a parketta felpúposodott, itt a vállalkozó vállalta, hogy járólapokkal újra
burkolja a termeket. Ezen kívül festeni kell több helyen, illetve ahol a vakolat leesett, illetve ahol még
le fog esni, ott vakolni kell. A munkákat el lehet végezni augusztus 31-ig.
Farkas István alpolgármester: Én jártam az iskolában. Ahol a vakolat leesett, ott le kell verni végig.
Ez nem olyan egyszerű munka és nem fog elkészülni augusztus 31-ig.
Dr. Puskády Norbert jegyző: Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol több vállalkozóval is. Ha a
helyreállítás nem halad, biztos, hogy segíteni fognak, csak időben kell nekik jelezni. A károkról
haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkeressük a Szücs Balázs, értesítjük a műszaki ellenőrt és a
kivitelezőt is. Jövő hét közepéig véleményem szerint fel tudjuk venni a jegyzőkönyvet.
2) 2018. évi falunap programja
Fülöp Zoltánné polgármester: Összeállt a falunap programja. István, a húst idén is tudnád biztosítani?
Farkas István alpolgármester: Természetesen.
Fülöp Zoltánné polgármester: A country zenekar nem jött össze, mert egy tagjuk lebetegedett.
Helyettük egy fiatalokból álló paksi együttest sikerült lefixálni. Az elkészült plakátot körbe adom,
kérlek nézzétek át.
Lisztes Győző képviselő: Ringlisek lesznek?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, jönnek.
Lisztes Győző képviselő: Főzőverseny lesz?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen.
Farkas István alpolgármester: Kutyás bemutató nem lesz?
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