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: 81-8/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. október 27-én (csütörtökön) du. 15.40 órai kezdettel megtartott Gazdasági és
Igazgatási Bizottsági üléséről.
Jelen vannak:
- Rieger Tibor elnök
- Pichler Józsefné bizottsági tag
- Stáll Zsolt bizottsági tag
Tanácskozási joggal részt vesz:
- Fülöp Zoltánné polgármester
- dr. Puskády Norbert jegyző
Rieger Tibor elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a Bizottság mindhárom tagja jelen van, így az ülést 15.40-kor
megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest egy
sürgősségi indítvány érkezett „a Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítése”
tárgyban, melyet javasol a 8. pontban felvenni a napirendek közé.
A Bizottság egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet
fogadta el:
Napirend:
1) Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2) A Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújítása és a Május 1 téri
óvoda bejáratának csapadékvíz elvezetés javítása
Előterjesztő: polgármester
3) Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakítása
Előterjesztő: polgármester
4) Út kialakítása a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem
Előterjesztő: polgármester
5) Döntés a Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról
Előterjesztő: polgármester
6) 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester
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7)

Úrkút Község Önkormányzata
határozatának módosítása
Előterjesztő: polgármester

Képviselő-testületének

68/2016.

(IX.27.)

8) A Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítése
Előterjesztő: polgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1.napirendi pont: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Láthatóan technikai módosításról van szó. A hírekben lehetett olvasni a
hulladékszállítási közszolgáltatás átalakításáról, ennek hozadéka a módosítás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 50/2016. (X.27.) határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújítása és a Május 1
téri óvoda bejáratának csapadékvíz elvezetés javítása
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés,hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Bányászotthon melletti és előtti rész minősége önmagáért beszél. Azzal,
hogy a Bányászotthont felújították, településképi szempontból is indokolt a kivitelezés.
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Pichler Józsefné tag: A nyomvonal beszakadás helyre lett állítva a Bányászotthon előtt?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, a Boroszlán Zrt. többszöri megkeresés után mind a Rózsa
utcán, mind a Bányászotthon előtti részen helyreállította a süllyedést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 51/2016. (X.27.) határozata
a Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújításáról és a
Május 1 téri óvoda bejáratának csapadékvíz elvezetés javításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújításáról és a
Május 1 téri óvoda bejáratának csapadékvíz elvezetés javításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakítása
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Fülöp Zoltánné polgármester: Alpolgármester Úr javaslatára kértem ajánlatokat a Mester utca
felfestésére. A Mester utca útfelújításakor a kivitelező javaslatára szakemberrel helyszínen
megvizsgáltuk a buszforduló forgalmi rendjének megváltoztatását, melyre szintén kértem
árajánlatot.
Rieger Tibor elnök: A forgalmi rend megváltoztatása a beláthatatlan kanyar miatt indokolt.
Csak a szerencsének köszönhető, hogy még nem történt baleset.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 52/2016. (X.27.) határozata
a Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és azt változtatások nélkül a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Út kialakítása a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, többször tárgyaltunk
szóba az előző és a jelenlegi tulajdonossal is. A szóbeli megegyezéshez képest az ügyvéd által
ellenjegyzett levél valótlanságokat tartalmaz, mindenképpen indokolt megtenni a javasolt
intézkedéseket.
Stáll Zsolt tag: Több zsófiapusztai lakos is panaszkodott a tulajdonos elképzelései és annak
megvalósításának módja miatt. Az önkormányzatnak közbe kell lépnie.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 53/2016. (X.27.) határozata
út kialakításáról a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága
az út kialakítása a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem tárgyú
előterjesztést megtárgyalta, és azt változtatások nélkül a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Döntés a Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesztés tartalmazza az ingatlanokat, melyek a Verga
Zrt. tulajdonát képezik és megvételre felajánlott. A szabályozási terv szerint két ingatlan
megvásárlása indokolt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 54/2016. (X.27.) határozata
a Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról
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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról szóló előterjesztést
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadása
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Fülöp Zoltánné polgármester: A kérelmezők által lakott lakást lehetőségeikhez mérten
karbantartják, elmaradásaik nincsenek. Javasolt a továbbiakban is biztosítani nekik a szociális
bérlakást, mivel rászorulnak arra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Gazdasági és Igazgatási Bizottság 55/2016. (X.27.) határozata
a 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (IX.27.)
határozatának módosítása
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.)
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés?
Fülöp Zoltánné polgármester: A kivitelező a munkaterület helyszíni vizsgálatakor állapította
meg, hogy alapot nem szükséges csinálni, ennek alapján lejjebb vitte a vállalkozási díjat.
Mivel a kivitelezést átadott pénzeszköz útján az önkormányzat finanszírozza, ezért módosítani
kell a támogatás összegét is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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aZ Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testtiletének 6812016.
(IX.2] .) határ o zatának

m ódo sítás áró

1

ÚrkúJ Kozség Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága
aZ Urkút Község onkormányzata Képviselő-testületének 681201,6.
(IX.27 .) határ o zatának mó do sítás áró l szóló el őterj e szté st me gtárgyalta,
a Képviselő-testületnek elfo gadásra j avaso lj a.
Felelős: elnök
Határido: azonnal
8.

napirendi pont: A Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítése

Eloterj eSZtő

:

Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a Bizotts ágtagai előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászőlás, kiegészítés?

Fülöp Zol1ánné poleármester: Két árajánlatot sikerült bekérnem. A munka különösen
indokolt, mivel egy esetleges káresemény a felújított óvodát, a napelemekkel együtt tönkre
tenné"

Több kérdés,hozzászőlás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag igen szavazattal, - e|lenszavazat nélkül _ az alábbihatározatothazta:
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Gazdasázi és IgazeatásiB|zottsáe 57 /2016. (X.27.\ határozata
a Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítéséről
Úrkút Község ÖnkormányzaÍának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a
Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítésérőszó1ó
előterjesztést megtárgya7ta, a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Felelos: elnök
Határidő: azornal
Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 15 óra 55 perckor berekesztette.
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