
1 
 

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

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

 
 

Szám:68-18/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. november 26-án                                     
                (csütörtökön) 12.00 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     
                        Lisztes Győző képviselő     
                        Pichler Józsefné  képviselő 
    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 12.00-kor megnyitotta.  
 
Tekintettel arra, hogy a testületi ülés összehívására Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) 
önkormányzati rendeletének 15. § (5) bekezdése alapján került sor, írásbeli meghívó nem lett 
kiküldve. Az ülés indoka az Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 80/2015. 
(XI.24.) határozatának módosítása, így kérem az alábbi napirend elfogadását: 
„1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 80/2015. (XI.24.) határozatának 
módosítása” 
A Képviselő-testület  egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 80/2015. (XI.24.) 
határozatának módosítása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA : 

 
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 80/2015. (XI.24.) 
határozatának módosítása 

 
Előterjesztő:  polgármester 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönjük, hogy ilyen rövid határidő mellett is meg tudott 
jelenni majdnem mindenki. Stáll Zsolt képviselő a munkája miatt nem tud itt lenni.  
A napirendben szereplő határozatot a tegnapelőtti testületi ülésen fogadta el a testület, de ha 
jól tudom Jegyző úr kiemelte, hogy arra milyen jogszabályi környezetben kerül sor, jelesül, 
hogy a végrehajtási rendeletek módosítása még nem történt meg. Magának az anyagnak az 
előkészítése az október végén tartott informális társulási megbeszélésen alapult, ahol 
egyeztetésre került, hogy Szőc és Úrkút önállóan látná el a család és gyermekjóléti 
szolgáltatást, valamint Úrkút a házi segítségnyújtást. Erről az október végi testületi ülés után 
informálisan tájékoztattam is a testületi tagokat, illetve akkor már meg volt Szőc Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének a társulásból való kiválásáról szóló határozata. 
November közepén az ajkai önkormányzat is megküldte a maga testületi előterjesztését, 
melyben szintén az szerepelt, hogy elfogadják – szinkronban az úrkúti és szőci döntéssel – a 
községek társulásból való kiválását. A tegnapi nap folyamán egyeztettünk a Magyar 
Államkincstárral és felhívták a figyelmünket, hogy 2016. január 1-től nagy valószínűség 
szerint nem kapja meg az önkormányzatunk a házi segítségnyújtásért járó normatívát, két 
okból: egyrészt fél évvel korábban kellene a döntenünk a társulásból való kiválásról, másrészt 
egy hónap alatt nem fut végig az eljárás. Utóbbi egyébként nonszensz, hiszen nekik is vannak 
ügyintézési határidejük, ami alapján le kellene folytatniuk még decemberben az eljárást.  
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Ami a fél évvel korábbi kiválásról szóló döntést illeti, ezt a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény írja elő. Ez a szabály 
ismeretes volt előttem korábban is, azonban jóhiszeműen megbíztam a szőci, valamint az 
ajkai anyagokban, akik – mint utólag kiderült – a törvények összeütközése miatt szándékosan 
figyelmen kívül hagyták ezt. Mivel az államkincstár ezt nem fogja figyelmen kívül hagyni, 
valamint a kérelem átfutási ideje sem garantált, ezért módosítani kell az elfogadott 
határozatot. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ma volt a társulási ülés, ahol ezekre felhívtuk a társulási tanács 
elnökének, valamint Szőc polgármesterének figyelmét. Előbbi elintézte azzal, hogy a 
törvények nem egyértelműek és ellentmondásosak, illetve idézem „a két törvény közül a 
magasabb rangút kell alkalmazni”, ami tévedés. Szőc polgármestere szerint a szőci 
önkormányzat kiválásának nincs jogi akadálya, mivel a házi segítségnyújtásra nem nyújtanak 
be normatív igényt, mivel nincsen gondozottjuk és így nincs is szükség a házi 
segítségnyújtásra. Dr. Jáger László, Ajka Város Önkormányzatának címzetes főjegyzője nem 
vett részt a társulási ülésen, így az Ő jogi véleményét nem sikerült megismernünk. A mi 
véleményünket annyiban vették figyelembe, hogy elfogadták, hogy csak 2016. június 30-án 
válnánk ki a társulásból, addig a házi segítségnyújtást, mint szolgáltatás ott maradna. Így 
megfelelünk a jogszabályoknak is és a normatív igénylésnek sincs akadálya. Jegyző úrral az a 
határozott álláspontunk, hogy mi járunk el helyesen, a társulási tanács döntése pedig nem lesz 
megfelelő, akár törvényességi eljárást is indíthat a Veszprémi Kormányhivatal ellenük. 
 
Farkas István alpolgármester: Ha jól értem annyi a változás, hogy még fél évet maradunk a 
társulásban, de csak a házi segítségnyújtás, mint szolgáltatást fogják ellátni, a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatást pedig az úrkúti önkormányzati, igaz?  
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Igen. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Amennyiben ez a jogszerű megoldás, akkor módosítani kell a 
korábbi döntésünket. 
 



Fiil öp Z o ltánné p ql gárme ster : Javaslo m az alábbi hatéx o zat e lfogadás át

,,Úrkút Község ÖnkormrányzatÍnak Képviselő-testülete a, L]rkut Község Önkormányzata
Képviselőtestülete ,,a héni segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások
ellátásával kapcsolatos döntés'' tárgyű 80l20I5. (X|.24.) önkormányzati határozatát
(továbbiakban : Határo zat) az alábbiak szerint módosítj a:

1. Hatályon kívtilhelyezí aHatérozat3-4 és 7. pontjait.
2. AHatÍrozat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:

,,6.2016.jrrnius 30-va1 kiválik a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Tiírsulásból'''.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő_testülete a Társulási Megállapodás módosítását
jóvahagyja' felhatalmazza a Polgármestert a Tarsulási megállapodás módosítás aláirására."

A felhatalmazás alapjan délutan aláírásta is kerül a tarsulási megállapodás módosítása.
Szerintiink így sem lesz megfelelő a Trársulási Megállapodás, de a felelősség az ajkai, illetve a

szőci önko rmány zatot terheli.

A Képviselő-testület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alehbi
hatátozatothoúa'.

Úrkút Községi Önkormán yzata Képviselő-testületének
91 l20t5. (xI. 26.) önkormányzati batár ozata
Úrkút Kozség onkormanyzatának Képviselő-testülete az
Úrkút Község Önkormány zata Képviselőtestület e,,a házi
segítségnyújtás' családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatások ellátásával kapcsolatos döntés'' targÉ
80l20I5. (XI.24.) önkormányzati batározatát
(tovább iakb an: Határ o zat) az alábbiak szerint mó do sítj a :

1. Hatályon kívül helyezi aHatfuozat3-4 és 7. pontjait.
2. AHatéttozat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:

,,6.20l6.június 30-val kiválik a Térségi Családsegítő
és Gyermekj óléti Tiírsulásból,''.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Tarsulási Megállapodás módosítását jóváhagyja,

felhatalmazza a Polgármestert a Tarsulási megállapodás
módosítás aláírására.

Felelős: polgiírmester és jegyző
Határidő: azorr:ral

NAPIREND UTÁN:

Tobb tárgy, kérdés és interpelláció nem volt, ezért a polgármester az ülést 12 őra 20 perckor

berekesztette.

;;(Ák c
Fülöp Zdltánné

,(- ['* J:\ JF'
dr. Puskády Norbert
jegyző

kmft.

po1gármester


