
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

………………………………..............................................................………………………...

Szám:81-3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. március 3.-án           
                (hétfőn)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Farkas István képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő

                         
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
                                                                                Kardos Antalné nemzetiségi  
önkormányzat elnöke
5) napirendi pontnál:Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros, művelődésszervező
6) napirendi pontnál:Vágfalvi Norbert Úrkúti Sportkör Elnöke, és                                  
Wolf Péter Úrkúti Sportkör elnökségi tagja 
7) napirendi pontnál: Rieger Tibor Úrkúti Teke Klub Egyesület elnökhelyettese
                                                                  
Meghívott és nem jelent meg: Nagy Szabina képviselő, Lisztes Győző képviselő

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület  7 tagjából 5 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az  ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 5  igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:   

1) 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítása – rendelet-tervezet. Előter-
jesztő: polgármester

2) Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támoga-
tása

Előterjesztő: polgármester
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3) Településrendezési eszközök módosításának tervezetére beérkezett vélemé-
nyek.

Előterjesztő:polgármester

4) Vízkárelhárítási védelmi terv megrendelése.

 Előterjesztő:  polgármester

5) A Közösségi ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatás, 2014. 
évi munkaterve.

Előterjesztő: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros, művelődésszervező

6) Tájékoztatás az Úrkúti Sportkör működéséről, különös tekintettel a 2013. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Előadó:  SK elnöke

7) Tájékoztatás az Úrkúti Teke klub Egyesület működéséről, különös tekintettel a
2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

Előadó: Tekeklub Elnöke

8) Úrkúti Sportkör pénzügyi támogatás iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester

9) Indítvány a Szavazatszámláló Bizottság megválasztására.
Előadó: jegyző

                       
   
 NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

           Előadó: polgármester

(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné képviselő: Mit jelent a tájékoztató 1) pontjában „…maradványössze-
gek igénybevételi lehetőségeinek kidolgozását végzi a mérnök és a kivitelező, az 
egyeztetéseken mindig részt vettem. A maradványösszeg igénybevételi szándékát a 
közreműködő szervezetnek jeleztem.” Milyen maradványösszeg van?

Fülöp Zoltánné polgármester: A KEOP pályázat által megítélt támogatási összegnél 
kisebb összegű kiviteli szerződés, mérnöki szerződés, és projektmenedzseri szerző-
dés került megkötésre, és ennek a maradványát lehet felhasználni. Erre irányult a 
közreműködő szervezet (a továbbiakban: KSZ)  kérdése is, hogy igénybe kívánja-e 
azt venni az önkormányzat. 

Pichler Józsefné képviselő: Ezt az összeget mire lehet igénybe venni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Előre nem látható munkákra. Ilyen pl.amikor a csator-
názásnál nem várt sziklákba ütköztek.

Pichler Józsefné képviselő: Van remény arra, hogy május végéig, a szennyvízberu-
házással kapcsolatosan minden munkálatokkal elkészül a kivitelező? Beleértve már 
a próbaüzemet.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Elvileg igen.

Pichler Józsefné képviselő: És gyakorlatilag?

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen,gyakorlatilag is be fog fejeződni.

Pichler Józsefné képviselő: Az ivóvíz beruházás befejezése is húzódik már 2.-ik éve. 
A kb. 4-5 km hosszúságú ivóvízvezetéket 2012. évben rövid időn belül, észrevétlenül
lefektették, azóta az üzembe helyezésre kell várni. Félőnek tartja, hogy a Támogatási
szerződés módosítása kapcsán megint kötelezettségszegési eljárást indít majd a 
KSZ, mint tette azt a szennyvízberuházással kapcsolatban is.

Fülöp Zoltánné polgármester: A Támogatási szerződés módosítása miatt nem lesz 
kötelezettségszegési eljárás, mivel ez már meg van beszélve a KSZ-el. Nem tud ten-
ni semmit az önkormányzat annak érdekében, hogy az áramellátás biztosítva legyen.

Kardos Antalné német nemzetiségi önkormányzat elnöke: A tájékoztató 4. pontjához 
a Németországi Oberpleichfeldi testvér települési kapcsolat felvételt szeretné a Kép-
viselő-testület figyelmébe ajánlani. Jónak tartaná, ha Úrkútnak is lenne egy német 
testvér települési kapcsolata. Példának hozza a Városlődit, amely nagyon jól és 
hosszú évek óta működik. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Kérdésként teszi fel, hogy foglalkozzon-e a kapcsolat 
felvételével az Önkormányzat. 

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Lehet-e tudni bővebbet a német településről?

Fülöp Zoltánné polgármester: Egy német nyelvű e-mailban, melyet jegyző asszony 
magyarra fordított,  röviden bemutatták a településüket. Szó szerint felolvassa a be-
mutatkozó levelet – mely a jegyzőkönyv mellékletét is képezi.

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai e-mailban az 
Oberplechfeldi polgármester arról értesítette az Önkormányzatot, hogy az Úrkúttal 
történő kapcsolatfelvételről saját Képviselő-testületét a márciusi ülésükön tájékoztat-
ja. Addig is kéri,  egy rövid, Úrkútról szól bemutatkozó levél küldését számára.

Dr. Dóczy Mariann Képviselő: Meg kell próbálni a kapcsolat felvételt. Az mindig jó, ha
az ember más nép kultúráját, szokásait, környezetét megismeri.

Somogyi Imréné alpolgármester:  Szerinte is meg kell próbálni.

Fülöp Zoltánné polgármester: A következő testületi ülésre egy részletesebb előter-
jesztés készül, amely alapján a Testület is ki tudja alakítani a véleményét, szándékát.

A Képviselő-testület  egyhangúlag –5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  – a 
polgármesteri tájékoztatót elfogadta.

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

          Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat 
nélkül – elfogadta.
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c) Tájékoztatás a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről.

Előadó: polgármester, Szociális Bizottság Elnöke

(Írásos előterjesztést a képviselő előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Tájékoztatást egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül – elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítása – rendelet-ter-
vezet. 

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A jegyző által elkészített előterjesztés jól áttekinthető, 
mindenre kiterjedő. Megtudható, hogy az óvoda által végzett számítások szerint, az 
idei évben a nyersanyag normát nem kell emelni. A szociális étkeztetés térítési díja is
a jogszabályok alapján lett kiszámolva. Kis mértékű emelkedést eredményez a szoci-
ális ebéd házhozszállítása, 50.- Ft-ról 65.- Ft-ra emelkedett.

Pichler Józsefné képviselő: Az óvoda konyhája jól működik, a faluban egyre többen 
igénylik a szociális étkeztetést. A térítési díjak abszolút elfogadhatók. A házi gondo-
zásra kell fizetni?

Rostási Mária jegyző: Mivel Úrkút is az Ajka térségi szociális társulás tagja,  így a 
Társulási megállapodás is rögzíti a térítési díj fizetési kötelezettséget mivel azt  jog-
szabály kimondja. Igen, az úrkúti házi gondozottakra  is vonatkozik a térítési díj fize-
tési kötelezettség, vagyis április 1-től kell fizetni a házi gondozás után is térítési díjat, 
ami a Társulási Megállapodás alapján a gesztor önkormányzat állapít meg.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete

                                az étkezési térítési díjakról.
 
                                A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
                                képezi.

2.NAPIREND: Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fej-
lesztési támogatása

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés,hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: Megdöbbentőnek találja, hogy 44 millió forintért 
csak a Hősök utca és a Rózsa utca nagy részét lehet megcsináltatni. Ez a 
bruttó 5715.- Ft/m2 ár nem nagyon magas ár?

Rostási Mária jegyző: A pályázati határidő rövidsége miatt csak irányárat 
adtak a vállalkozások. A pályázatban alkalmazott ár egy közép kategóriás ár, 
ugyanis volt olyan vállalkozás, amely nettó 9.000.- Ft/m2 árért vállalná az utak
helyreállítását. Az önkormányzat útnyilvántartása alapján az önkormányzati 
tulajdonú utak 34.650 m2 területűek. Ezek 95 %-a a szennyvízcsatornázás 
után felújításra szorul. Az 5715.- Ft/m2 árral számolva ez 198 millió forint.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Nagyon reméli, hogy a pályázaton a 44 millió 
forintot az önkormányzat megnyeri, de akkor is még 154 millió forint kell. Van 
ennyi az önkormányzatnak?

Rostási Mária jegyző: A 2014. évi önkormányzat költségvetésében utak 
felújítására  80 millió forint van tervezve.

Fülöp Zoltánné polgármester: A pályázatot mindenképp be kell adni és 
remélhetőleg az önkormányzat meg is kapja a kért támogatást.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül 
– az alábbi határozatot hozta:

Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (III.3.) önkormányzati határozata

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.)
BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján támogatási 
kérelmet ad be  44.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatási 
összegre, a BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak alapján útfelújításra, karbantartásra. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
pályázat benyújtásáról határidőben intézkedjen.

       Felelős: polgármester, jegyző
       Határidő: 2014.március 6.

3.NAPIREND: Településrendezési eszközök módosításának tervezetére beér-
kezett vélemények.

Előterjesztő:polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: A maga részéről az előterjesztést és a határozati 
javaslatot el tudja fogadni. Kérdése, hogy a református egyházközség mikor 
kaphat építési engedélyt.

Rostási Mária jegyző: A 430/3 hrsz-ú ingatlanra a bontási engedélyt követően 
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irodaépület építése céljából már a jogerős  építési engedélyt is megkapta az 
Egyházközség.

Fülöp Zoltánné polgármester: Tulajdonképpen a beruházás megkezdődhet, 
véleménye szerint nincs elmaradva az egyházközség. Javasolja a határozat 
változtatás nélküli elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül –
az alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
7/2014. (III.3.) önkormányzati határozata
„Úrkút településrendezési eszközök 1. sz. módosítás”
-egyszerűsített eljárás keretében történő 
egyeztetésének-
véleményezési anyagával kapcsolatos véleményekről és
észrevételekről.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Úrkút településrendezési eszközök 1. sz. módosítás” – 
egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetésének 
– véleményezési anyagával kapcsoaltos véleményekkel 
és észrevételekkel összefüggésben az alábbiak szerint 
határoz:

1)A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az egy-
szerűsített eljárás keretében történő véleményezési 
szakaszban véleményt nem küldött:

-  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 
Csopak

- VMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 
Veszprém,

- Ajka Város Önkormányzata
- Kislőd Község Önkormányzata
- Tótvázsony Község Önkormányzata
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2)A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a véle-
ményezési anyaggal  kapcsolatban észrevételt nem 
tesz, kifogást nem emel, ahhoz hozzájárul, illetve 
érdemi észrevétel és kikötés nélkül egyetért:
- a  Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli

Kirendeltsége Székesfehérvár,
- a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszpré-

mi Szakaszmérnöksége Veszprém,
- a VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Veszprém,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 

Budapest,
- a VMKH Közlekedési Felügyelőség Veszprém,
- a VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Építés-

ügyi és Örökségvédelmi Hivatala Veszprém,
- VMKH Földhivatala Veszprém,
- VMKH Erdészeti Igazgatóság Veszprém
- a HM Hatósági Hivatal Budapest,
- a Magyar Bányászati és földtani Hivatal Veszpré-

mi Bányakapitányság Veszprém,
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Sopron,
- Veszprém Megyei Önkormányzati Megyei Főépí-

tésze
- Szentgál Község Polgármestere
- Nagyvázsony Község Önkormányzata

3)A Képviselő-testület az érdemi észrevételekkel és 
egyéb véleményekkel kapcsolatban az alábbiak 
szerint dönt:

- a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda 
levelében
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-a „Szakmai vélemény” címszó alatt a második 
bekezdésben leírtakkal kapcsolatban úgy foglal 
állást, hogy a véleményezési anyagban 
meghatározott építménymagasságot jónak tartja

-a”Jóváhagyásra szánt munkarészek” címszó 
alatt
     - az első bekezdésben leírtakat 
szükségtelennek tartja, mivel az anyag 
egyértelműen 
       meghatározza a módosítással érintett 
területet

-a második bekezdés

   -első francia bekezdésében leírtakkal 
kapcsolatban úgy foglal állást, hogy a függelék   
    alkalmazásával egyetért, hiszen a 2010. 
márciusában az IRM által „Segédlet az 

    önkormányzati rendeletek megalkotásához a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.   
(XII.14.) IRM rendelet alapján” címen kiadott 
segédanyag szerint: „…Az IRM rendelet tehát a
függelék alkalmazását  nem zárja ki, így 
továbbra is lehetőség van annak használatára, 
de az nem képezheti az önkormányzati rendelet
részét…”

                       -második francia bekezdésében leírtakra 
figyelemmel, annak megfelelően kerüljön véglegesítésre 
a HÉSZ-módosítás tervezet 1. § (3) bekezdése
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                       -harmadik francia bekezdésében leírtakkal
kapcsolatban úgy foglal állást, hogy a  véleményezési 
anyag szerinti megoldással egyetért, hiszen a fentebb 
említett  „Segédlet” szerint úgynevezett „merev 
hivatkozás”-ként konkrét jogszabályi hely is hivatkozható

                        -negyedik francia bekezdésében leírtakra
figyelemmel, annak megfelelően kerüljön véglegesítésre 
a HÉSZ-módosítás tervezet 6. § (1) bekezdése

- az „Alátámasztó munkarészek” címszó alatt

-az első bekezdésben leírtakra figyelemmel az 
anyag véglegesítése során a „Terviratok” között a
beépítési terv helyszínrajza mellett annak 
műszaki leírása is kerüljön  dokumentálásra

      A levélben egyebekben leírtaknak a véleményezési 
anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

     -a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség levelében leírtaknak a 
véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs

    -a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
levelében leírtaknak a véleményezési anyag  
módosítását igénylő vonzata nincs.

4)A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a part-
nerségi egyeztetés keretében vélemény nem érke-
zett.

Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal

4.NAPIREND: Vízkár elhárítási védelmi terv megrendelése.

 Előterjesztő:  polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a tervet miért nem a 
katasztrófavédelem  készítteti el.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Igen, ez neki is megfordult a fejében, de minden 
önkormányzatnak el kell ezt készítenie.

Farkas István képviselő: Mi van akkor, ha nem készítteti el az önkormányzat a tervet.

Fülöp Zoltánné polgármester: A katasztrófavédelem bírságolni fog.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-
testülete

8/2014. (III.3.) önkormányzati határozata
vízkár elhárítási terv megrendelése

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
Vízkár elhárítási védelmi tervének elkészítésével 189.500 Ft + ÁFA 
díjazás ellenében a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-t (8315 
Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.) bízza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv 
elkészítésére vonatkozó szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg
és a szerződéskötéshez szükséges összeget az Önkormányzat 2014. 
évi  költségvetési rendeletében a gazdasági tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.NAPIREND: A Közösségi ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló tájékoz-
tatás, 2014. évi munkaterve.

     Előterjesztő: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros, művelődésszervező

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondja, hogy Tihanyiné Zsuzsa részletes 
beszámolót készített, melyből látható, hogy a könyvtárban a látogatók száma 
folyamatosan, évről-évre nő. A közösségi ház egyre több csoportnak ad helyet, hisz 
ez az egyik fő célja is. Tihanyiné sok programot szervez, azonban az érdeklődők 
száma itt is, mint ahogy az önkormányzati rendezvényeken is kicsi.
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Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros, művelődésszervező: Neki a Közösségi 
ház és a könyvtár egybefolyik munka szempontjából. Azt tényként kezeli, hogy 
nagyon nehéz az úrkútiakat megmozgatni. A gyerek azért nem megy rendezvényre, 
mert otthon számítógépezik, a fiatal szülőknek ott van a munkahely, a 
gyereknevelés, az idősebbeknek a tévé, könyv.

Somogyi Imréné alpolgármester:  Tihanyiné Zsuzsa azt mondja, miért nem mennek 
az emberek a rendezvényekre, azt kellene kitalálni, hogy mire mennének, a 
pozitívumokat kellene keresni, amiért elmennek az emberek a rendezvényekre. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Neki is az a véleménye, hogy csak addig vannak 
többen egy-egy rendezvényen, amíg az óvodás, iskolás gyerek szerepel. Utána 
látványosan csökkenik minden rendezvényen a nézők száma. Véleménye szerint a 
beszámoló és a munkaterv is mindenre kiterjedő, ezért javasolja annak elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
határozathozatal mellőzésével az előterjesztést elfogadta.

6.NAPIREND: Tájékoztatás az Úrkúti Sportkör működéséről, különös tekintettel a 
2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Előadó: Vágfalvi Norbert Úrkút SK elnöke

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Az Úrkút SK beszámolója mindenre kiterjedő, 
részletesen leírja az elmúlt év sporttal kapcsolatos történéseit, hozzáteszi, hogy 
eseményekben dús, gazdag volt az SK élete. Az önkormányzati támogatással 
kapcsolatos pénzügyi elszámolása is jól nyomon követhető.

Pichler Józsefné képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a mikrobuszra a pályázat 
benyújtásra került-e. Van-e busz?

Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Sajnálatos módon a pályázat beadására nyitva álló 
határidő alig egy nap volt. Az idő nagyon rövid volt ahhoz, hogy a pályázathoz 
minden dokumentum beszerezhető legyen. Tudomása szerint azok a pályázók 
tudták benyújtani pályázatukat, akiknek már minden irat rendelkezésre állt. Az SK 
hosszú távú tervei között változatlanul szerepel egy pályázat mikrobuszra. De 
jelenleg csak egy régi, több éves mikrobusza van az SK-nak, de még ezzel is tudnak 
takarékoskodni, és nagyon örülnek, hogy van. További terveikkel kapcsolatban 
elmondja, hogy folyamatosan pályáznak, pályáztak. Most az a cél, hogy a bejárati 
kapu mellett lévő régi, rossz faház lebontásra kerüljön, és helyette egy új, nem 
engedélyköteles faház kerüljön felépítésre. Egy 100 férőhelyes lelátó bővítése is 
folyamatban van pályázati pénzből, ahol az önerőt társadalmi munkában el tudják 
majd számolni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Megköszöni Elnök úrnak a részletes beszámolót, 
képviselő-testületnek javasolja a beszámoló határozathozatal nélküli elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
határozat-hozatal mellőzésével az  Úrkút SK beszámolóját elfogadta.
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7. NAPIREND: Tájékoztatás az Úrkúti Teke klub Egyesület működéséről, különös te-
kintettel a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

Előadó: Rieger Tibor Tekeklub Elnök-helyettes

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A Teke-klub Egyesület beszámolójáról is ugyanazt 
tudja elmondani mint az Úrkút SK-éról, hogy teljes körű, érthető mind szakmai mind 
pénzügyi szempontból.

Pichler Józsefné képviselő: A teke-klubnál mi a helyzet a logisztikával.

Rieger Tibor elnökhelyettes:  Ők a vidéki versenyeikre kisbuszt bérelnek, mert az 
anyagilag jobban megéri, mintha személygépkocsikkal mennének.

Pichler Józsefné képviselő: Több mint 15 éve alakult meg az Egyesület. Az alapító 
tagok közül van még egyesületi tag?

Rieger Tibor elnökhelyettes: Nagyobb részt még mindig tagok az alapító tagok. Van 
aki lemorzsolódott, pl. a Brenn Péter, vagy a Vogl Krisztián. Utánpótlásról 
szeretnének gondoskodni. Vannak fiatalok, de közülük is sokan lemorzsólodtak.

Fülöp Zoltánné polgármester: Megköszöni a Teke Egyesületnek is a mindenre 
kiterjedő előterjesztést, javasolja annak elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
határozat-hozatal mellőzésével a Tekeklub Egyesület beszámolóját elfogadta.

8.NAPIREND: Úrkúti Sportkör pénzügyi támogatás iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Az Úrkút Sk részére a 2 millió forint a költségvetésben 
szerepel, a kérdés az milyen időpontban kerüljön kifizetésre.

Farkas István képviselő: Az SK-nak általában a tavaszi és az őszi idényhez kell a 
támogatás. Javasolja a korábbi éveknek megfelelően 1-1 millió forintot március 15-ig 
illetve szeptember 15-ig utalni.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-
testülete

9/2014. (III.3.) önkormányzati határozata
                      Úrkúti Sportkör részére támogatás    

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a) az Úrkúti Sportkör (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.)   2014. évben 
egyszeri 2.000.000 - FT pénzbeli támogatást biztosít. A támogatásból 
1.000.000 Ft-ot 2014. március 15. napjáig, míg 1.000.000 Ft-ot  2014. 
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szeptember 15. napján kell a Sportkör 73600022-15200244 számú 
számlájára utalni.
b) e határozat mellékletét képező Megállapodást elfogadja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és folyamatos

9.NAPIREND: Indítvány a Szavazatszámláló Bizottság megválasztására.

                       Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-
testülete

10/2014. (III.3.) önkormányzati határozata
                        Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása

Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a
Szavazatszámláló  Bizottság  tagjaira  tett  javaslatot,  és  azt  a  2013.  évi  XXXVI.
Törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. §-a szerint az alábbiak szerint elfogadta:

1.   szavazókör Úrkút, Rákóczi u. 42. Iskola

Tagok:           Rieger Ottó                             Mester u. 26. 
Vértes Adrienn                        Csokonai u.8.
Lipp Vencelné                        Tüzér u 3.  

Póttagok: Fuit Csabáné                            Rózsa u. 9.
Pölöskei Alexandra                  Rózsa u. 1.

                                   Mező Jánosné                           Május 1 tér 8. 

2. szavazókör Május 1 tér 1.     „ Régi” Óvoda

Tagok: ifj. Keller László                           Sport u….
                                    Zsarnainé Hartmann Zsuzsanna   Kossuth u.
                                    Gubicza Jánosné                           Mester u.  2.
Póttagok:                    Pörzséné  Szabó Andrea               Rákóczi u. 26.
                                   Szöllősiné Holics Virág                Gubiczahegy u.8.
                                    Pichler Tiborné                            Sport u.26.

Nemzetiségi szavazókör: Rákóczi u. 42.                     általános iskola
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Tagok:                      Veisz László                                    Erdész u. 1.
                                 Tróbertné Klein Beáta                     Petőfi u.11. 
                                  Stáhl Erzsébet                                  Béke u.39.
                                  Keller Lászlóné                               Jókai u. 8.
                                  Keller Józsefné                                Hősök u.25.
Póttagok:                  Jáger Lászlóné                                 Sport u. 15.
                                 Hartmann Ferencné                          Sport u. 17.    

Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: HVI-vezető, polgármester

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                        Rostási Mária

polgármester                                                                               jegyző
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