
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:91-4 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. február 13.-án          
                (hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
             Somogyi Imréné alpolgármester  
             Dr. Dóczy Mariann            
             Farkas István,  
             Lisztes Győző 
             Nagy Szabina                                           
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
1. napirendi pont tárgyalásánál: Tróbertné Klein Beáta iskolaigazgató,

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

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 7 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:  1.) Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető  
                           ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő
                           három évben.
                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                               
                       2.) Úrkút Község Önkormányzata 2012 évi költségvetése – rendelet-
                            tervezet.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                      3.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
                           szóló rendelet módosítása – rendelet-tervezet.
                           Előadó: Rostási Mária jegyző

                      4.) Vegyes ügyek.
                            a) Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
                                 fő célok meghatározása 2012 évre.
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                                 Előadó: Rostási Mária jegyző
                                 a/1. Tájékoztató a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről.
                                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                
                            b) Sportpálya területének megosztása útkialakítás miatt.
                                Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                            c) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
                                Előadó: Rostási Mária jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között végzett feladatairól.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester az alábbi szóbeli tájékoztatást adta:  
A  Csokonai  u.  1.sz. alatti  önkormányzati  bérlakások  vízvezeték  rendszerének
elfagyását Lipp Zoltán vállalkozó megjavította, a felmerült költségek összeállításáról
gondoskodik.

A csarnok fűtésjavítására a hétvégén sor került. Pölczmann István szerelő vállalkozó
a  szükséges  munkák  anyagköltségéről  -  melyeket  már  részben  be  is  épített  -
összeállítást  készített.  Részletesen a költségvetési  rendelet-tervezet  tárgyalásánál
még beszélünk róla. Kérni fogok konkrét árajánlatot és gondoskodni fogok a munka
megrendeléséről.

A  temető  átvételével  kapcsolatban Erzsi  néni  átadta  a  manuálisan  vezetett
nyilvántartást  a  sírhelyekről  és  a  befizetési  időpontokról,  a  Plébános  Úr  pedig  a
bevételi  pénztárbizonylatokat  a  felhívások  kiküldését  követően  befizetett  sírhely
megváltásokról. 
A bizonylatok alapján 1946 ezer Ft bevétel származott és a csatolt költségkimutatás
szerint 221.604 Ft költségek elszámolását kérné a plébános.
Amennyiben  a  költségek elszámolásával  egyetért  a  testület  és  a  temető  átadás-
átvétele  jogilag  is  rendeződik,  akkor  a  plébános  gondoskodik  a  különbözet
átutalásáról.

A  telep  beruházással  kapcsolatban február  2-án  iratbetekintésre  került  sor  a
Boroszlán  Zrt  részéről,  majd  ezt  követően  előzetes  vitarendezési  kérelem
benyújtására, melyre a Harsányi Úr válaszolt.
Most kaptam a telefonos jelzést a Harsányi Úrtól, hogy a Boroszlán Zrt a mai napon
jogorvoslati  kérelmet  nyújtott  be  a  Közbeszerzési  Döntő  Bizottsághoz.  A kérelem
pontos tartalmát még nem tudjuk, hogy arra jól  fel  lehessen készülni.  Csak bízni
lehet benne, hogy hamar és kedvezően lezárul a tárgyalás. 

A  csatorna  beruházással  kapcsolatban sor  került  az  ajánlatok  bontására.  A
hiánypótlási  értesítés a közbeszerzési  tanácsadó részéről  február 7-én kiküldésre
került, a hiánypótlási határidő holnap, azaz február 14. 15 óra.

A legalacsonyabb árat adó Hydrocomp Kft  a mai  napon déli  órákban küldött  irat-
betekintési kérelmet, illetve határidő hosszabbítási kérelmet, melyekre a Harsányi Úr
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jelezte,  hogy  iratbetekintésre  csak  döntéshozatalt  követően  kerülhet  sor,  illetve
határidő hosszabbítás nem indokolt, hiszen 5 munkanapot és 2 munkaszüneti napot
biztosítottunk válaszadásra.
Időközben  16  óra  után  előzetes  vitarendezési  kérelem  is  érkezett  a  cégtől,  a
Harsányi Úr a három kérelem összehangolása alapján elkészíti a választ.

Az Új Atlantisz Társulás 2012. évi költségvetési rendeletét a mai napon a társulási
tanács,  melynek  ülésén  részt  vettem elfogadta,  a  tagdíj  összege  a  tavalyi  évvel
egyező, 155 Ft/lakos. Az ülésen gondolatébresztésként szó volt az óvodák jövőbeni
esetleges  térségi  üzemeltetésének  megfontolásáról,  amennyiben  ahhoz  nagyobb
feladatfinanszírozási  támogatást lehetne igénybe venni. 

A  Polgárvédelemtől Jáger  Úr  telefonon tájékoztatott,  hogy pályázatot  nyújtott  be,
melyben  községünket  jelölte  meg  bemutató  megtartására.  A  pályázat  alapján  a
bemutatóra  május  végéig  kerülhet  sor,  a  konkrét  dolgokat  még megbeszéljük,  a
bemutató keretében eszközöket is tudnak juttatni az önkormányzatnak.

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Mit ír a költségkimutatásában a Plébános úr, mire kéri az 
elszámolást.

Fülöp Zoltánné polgármester: A vízdíjra, a szemétszállításra.

Farkas István: Félő, hogy így nem lesz  mostanában szennyvíz csatornázás.

A Képviselőtestület a polgármesteri tájékoztatót egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül – 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 – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat 
nélkül – elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.napirend: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető  
                           ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő
                           három évben.
                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

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

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazatta, - ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (II.13.) önkormányzati határozata

                     
                     Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 29. §. (3)
                     bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek,
                     valamint a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot 
                     keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
                     költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban
                     foglaltak szerint állapítja meg:

                     Saját bevételek összege: 
                          2012. évben 29.450 e/Ft
                          2013. évben 30.806 e/Ft
                          2014. évben 32.186 e/Ft
                          2015. évben 34.085 e/Ft

                     Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
                          2012. évben 0 Ft
                          2013. évben 0 Ft
                          2014. évben 0 Ft
                          2015. évben 0 Ft

                    A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási
                    törvény 10. §. (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely 
                   szerint: „Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot 
                   keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége 
                   az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
                   haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”
              
                   Felelős: polgármester
                   Határidő: folyamatos
   
                     

2.napirend:  Úrkút Község Önkormányzata 2012 évi költségvetése – rendelet-
                      tervezet.
                      Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester: A költségvetést a jegyző és a Hivatal pénzügyese 
elkészítette, az előterjesztést megvitatta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi 
Bizottság is, az intézmények vezetőivel a jegyző az egyeztetést elvégezte, mindezek 
írásos anyagként a rendelet-tervezet mellékletét is képezik.
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Köszönti az óvoda Szülői Munkaközösségének megjelent 3 tagját. Elmondja a 
Testületnek, hogy az SZM gyereknapot szeretne szervezni, azonban erre anyagi 
lehetőségeik korlátozottak. Ezért írásban kértek támogatást. Levelüket a Pénzügyi 
Bizottság ülésén felolvasta, ahol az támogatást nem kapott. 

Ezt követően Winkelmann Zoltánné SZM tag kért  szót, melyet polgármester 
megadott.

Winkelmann Zoltánné SZM tag: Évek óta az óvodai SZM rendezi a gyereknapot, 
mely gyermek nap szerinte nemcsak az óvodáról szól, hanem az egész faluról. 
Azonban az idei évben nincs annyi pénzük, hogy egy gyerekeknek való együttest 
szervezzenek. Ezért kérik a támogatást az önkormányzattól. Ha nem tud támogatni 
az önkormányzat, úgy kénytelenek lesznek az óvoda területén belül rendezni a 
gyereknapot.

Karisztl Jánosné óvodavezető: Ez viszont nehezen lenne megoldható,mert akkor a 
többi gyereket ki kellene zárni.

Rostási Mária jegyző: Az általános iskolai tanulókat, gyerekeket is érdekli még a 
gyereknap. Javasolja felvenni a kapcsolatot az iskolai SZM-el a közös szervezés, 
tehervállalás érdekében.

Winkelmann Zoltánné: Próbálkoztak, azonban az iskolai SZM-el a  kapcsolat nem 
igazán jó, és ezért nem is partnerek ebben az ügyben.

Tróbertné Klein Beáta igazgató: Tudomása szerint az iskolai Szülői Munkaközösség 
is minden évben hozzájárult a szervezéshez.

Somogyi Imréné: Mi az amivel támogatni lehetne a gyereknapot?

Pichler Józsefné: Nagyságrendileg milyen összegre gondolt az SZM.

Winkelmann Zoltánné: 100-110 e/Ft.-ra

Rostási Mária jegyző: Az önkormányzat évek óta bruttó 63.500 FT-al járul hozzá a 
gyereknapi költségekhez. Javasolja ezt az összeget  kiegészíteni majd 100-110 e/Ft-
ra és ez lehetne a támogatás.

Fülöp Zoltánné polgármester: Akkor az idén az önkormányzat nem az ugrálóvár 
költségeihez járul hozzá, hanem amennyiben az SZM-nek megvan az árajánlata, 
annak függvényében 100-110 e/Ft támogatást kap.

Winkelmann Zoltánné: Köszönik szépen. 

- A 3 SZM- tag elhagyja a tanácskozó termet -.

Pichler Józsefné: Kérdésként teszi fel az óvodavezető felé, hogy  következő nevelési
évben az óvodában indítható-e  még a 3 csoport. 

Karisztl Jánosné óvodavezető: Számításai szerint 63 óvodás lesz a következő 
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nevelési évben, így indítható még 3 csoport. 

Pichler Józsefné: Sajnos a gyereklétszám egyre alacsonyabb lesz, és ez majd 
rányomja bélyegét az iskolai tanulócsoportokra is. Azt tudni lehet, hogy 2013 
decemberében hány óvodás korú gyerek lesz.

Karisztl Jánosné: A védőnővel együtt végeztek ilyen fajta számítást és sajnos csak 
43 fővel lehet majd számolni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy már jelezte, a tornacsarnok fűtési rendszerével 
gondok vannak. A hideg miatt be is fagyott, sürgősen szakembert kellett hívnia. 
Pölczmann úr a rendszert megjavította,hogy a szombati jelmezbált meg lehessen 
tartani, azonban sürgős javításokat kell még végezni. Ehhez egy ajánlatot adott. Kéri 
Farkas István és Lisztes Győző képviselőket, az ajánlatokat nézzék át és 
véleményük figyelembevételével a munkálatokat el kell végezni.
Pölczmann úr elmondta, hogy a rendszer ugyan úgy működik, mint az óvodában 
működött, vagyis ha a csarnokban a bojlert használják, úgy leáll a kazán és nincs 
fűtés. Ezt az akadályt meg kell szüntetni, valamint a kazánház nincs szigetelve, ezért
is tudott lefagyni a rendszer.

Farkas István: Mindig így működött a csarnokban a fűtés, vagyis ha ment a bojler, 
leállt a fűtés. Ez nem lehet gond.

Lisztes Győző: Volt már ilyen hideg idő, és sajnos szigetelés a kezdetektől nem volt, 
mégsem volt ilyen gond. Kér egy másolatot az ajánlatból és át fogja nézni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Mivel az önkormányzat 2012. évi költségvetésével 
kapcsolatosan más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket 
szavazzanak.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                4/2012. (II.14) önkormányzati rendelete
                                 Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése.  

                                 (A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
                                 képezi.)

3.napirend: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
                    szóló rendelet módosítása – rendelet-tervezet.
                    Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann: Most mennyi az értékhatár a lakásfenntartási támogatásnál?
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Rostási Mária jegyző: Az értékhatár egy fogyasztási egységnél  71.500.- Ft.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                5/2012. (II.14) önkormányzati rendelete
                                a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
                                6/2077. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

                                Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  32.  §  (3)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.  A   szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  6/2007.  (III.29.)
önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Szoc.  r.)  I.  fejezet  4.  §.-ából  „a
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásról,  a  lakásfenntartási  támogatásról”
szóhasználat törlésre kerül.

2. §A Szoc. r. 13. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „13. § A lakásfenntartási támogatás helyi feltételei
(1) Lakásfenntartási támogatásra  jogosult személy részére a jogosultság  
megállapításának egyéb feltétele, hogy 
az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa.
(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében a jogosult köteles az 
általa
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül 
határos terület, járda
tisztán tartására a szükséges intézkedéseket, munkálatokat megtenni.
(3) Amennyiben a környezettanulmány, helyszíni szemle során megállapítható, hogy 
az (1) és a (2)
bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a jegyző megfelelő, de 
legalább 5 napos határidő
kitűzésével a  jogosultat – az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével – 
felszólítja.
(4) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatás folyósítását annak a jogosult 
személynek, aki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás 
ellenére nem tesz eleget.”

       
3.§.  A Szoc. r III. fejezet 21. §. (5) bekezdés helyébe: „A helyben szokásos temetés
legolcsóbb temetés költségeként 200.000.- Ft-ot kell figyelembe venni.”  

4. § Hatályát veszti a Szoc. r. I. fejezetének 3. § a. bekezdésének 3. pontja, a  b.
bekezdés II. ponjta, a III. fejezet 11. §.-a, az V. fejezet 26. §.-a. 

  5. §. (1) A 2012. január 1-e előtt megállapított helyi  lakásfenntartási támogatás a
megállapító határozatban   megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig
folyósítható. 
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(2) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő na-
pon hatályát veszti. 

Fülöp Zoltánné                                                                              Rostási Mária
polgármester                                                                                        jegyző

4.napirend: Vegyes ügyek.
                            a) Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
                                 fő célok meghatározása 2012 évre.
                                 Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (II.13.) önkormányzati határozata

                     köztisztviselők 2012 évi teljesítménykövetelményei.    

I. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított, a köz-
tisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében bizto-
sított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatala köztisztviselői esetében a telje-
sítményértékelés alapját képező célokat 2012. évre vonatkozóan az alábbiakban
határozza meg:

1.)  A Képviselő-testület  és bizottságai  hatékony,  törvényes működésének
biztosítása.

2.)  Állampolgárbarát,  humánus  és  jogkövető  köztisztviselői  ügyintézés,
amely erősíti a hivatal szolgáltató jellegét, emeli az ügyintézés színvonalát.

3.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004.  évi  CXL. törvény hatálya  alá tartozó és egyéb ügyek gyors,
jogszerű  intézése,  különös  tekintettel  az  eljárási  határidők  betartására,
udvarias, ügyfélbarát ügyintézés.

4.)Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése, a lakosság
elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése.

5.)  A  köztisztviselők  szakmai  ismereteinek,  tevékenységük
hatékonyságának,  minőségének folyamatos fejlesztése,  felkészültségének
javítása (tanfolyamokon való részvétel).

6.)  A  jelentősen  megváltozott  jogszabályok  (Alaptörvény,  Önkormányzati
törvény,  ÁHT,  Közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvény,  Közigazgatási

8



eljárási törvény /KET/) rendelkezéseinek elsajátítása, és adott szakterületen
való alkalmazása.

II.   A Képviselő-testület felkéri a  polgármestert és a jegyzőt, hogy 2012.
évre az egyéni teljesítménykövetelményeket határozza meg. 

Határidő: 2012. február 25.
Felelős: polgármester a jegyzőre vonatkozóan

jegyző a Hivatal dolgozóira vonatkozóan

                                a/1. Tájékoztató a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről.
                                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

 A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:
                                

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (II.13.) önkormányzati határozata

                     Rostási Mária jegyző teljesítményértékelése.
        

 1.) Úrkút Önkormányzatának képviselő-testülete Rostási Mária jegyző
2011.  évi  teljesítményértékeléséről  szóló  polgármesteri  beszámolót
elfogadja.
2.)   Megbízza  a  polgármestert  a  2012.  évi
teljesítménykövetelmények meghatározásával.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 20.

b)Sportpálya területének megosztása útkialakítás miatt.
  Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászólás:

Farkas István: Elképzelhetőnek tartja, hogy majd a közút kialakítása során nem lesz 
szükség arra, hogy a sportpályából igazából el legyen véve a jelzett terület, mivel a 
majdani beépítetlen területek határától számítva is mag lesz  a 16 m széles út.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (II.13.) önkormányzati határozata
sportpálya területének megosztása közút kialakítása miatt.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
a) a „Sportpálya területének megosztása út kialakítása miatt” című előterjesztést 

megvitatta, azt elfogadja.

b) az önkormányzat tulajdonát képező 371 hrsz-u  és 2 ha 4473 m2 nagyságú 
sporttelep és antenna elnevezésű ingatan megosztását engedélyezi .   A meg-
osztás az önkormányzat rendezési tervének  megfelel.  A megosztás folyamán
a sportpálya területéből 1446 m2 nagyságú terület a kialakítandó 450/14 hrsz-
u közút területéhez kerül, mely közút a kialakítását követően térítésmentesen ,
az önkormányzat tulajdona lesz.

c) felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiek szerint a részletes feltételeket tar-
talmazó – önkormányzati tulajdonba kerülő 450/14 hrsz-u ingatlanra vonatko-
zó - megállapodást elkészíttesse. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. március 

c) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
    Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

                                
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                      11/2012. (II.13.) önkormányzati határozata

                      a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.
 

 A  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratának
módosítását  e  határozat  1.  sz  melléklete,   az  egységes  szerkezetű
Alapító Okiratot a 2 sz. melléklet alapján  elfogadja .

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

A Képviselőtestület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:
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           Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                               12/2012. (II.13.) önkormányzati határozata
                              

A Képviselő-testület Úrkút  Község Önkormányzata által alkalmazott  államháztartási 
szakfeladat rend szerinti besorolását az alábbiak szerint hagyja jóvá  és az Úrkút 
Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  4/2011. 
(III.29.) önkormányzati rendelet  2. számú függelékébe illeszti:

Úrkút Község Önkormányzata által 2012. január 1-jétől alkalmazott
Szakfeladatai

száma Megnevezése

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés 
680001

680002
LakóintLakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841133 Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választáshoz kapcsolódó tevékenység
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység

841402 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
360000 Víztermelés,  kezelés, ellátás
960302 Köztemető fenntartása és működtetése
841401 Közvilágítás
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 

évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 
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évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai ellátás
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése

862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889921 Szociális étkeztetés
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatás
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
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931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
421100 Út, autópálya építés

Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

Napirendi pontok tárgyalása után:

- Képviselői kérdések.

Lisztes Győző: Megkérdezi a polgármestert, hogy áll az önkormányzati 
telekkialakítás.

Fülöp Zoltánné polgármester: A képviselőtestület megbízásának eleget téve 
megkereste a DRV-t és az E-ON-t, hogy adjanak ajánlatot mennyibe kerül kb. 1 m 
hosszú vezeték kiépítése. Első körben ígéretet kapott arra, hogy kiszámítja a két 
cég, azt követően pedig bejelentették, hogy nem tudnak ilyen adatot produkálni. A 
Bakos Rudolfnál meg fogja rendelni a megosztást.

Farkas István:  Hivatalosan mikor indítja a polgármester a megosztást?

Fülöp Zoltánné polgármester:  Akár ezen a héten is megindíthatja az eljárást. 
Azonban azt elmondja, hogy őt megkeresték a Nagy Vikiék, és akár a mostani 
állapotban is megvennék a területet úgy, ahogy korábban az előterjesztés is készült..

Farkas István: Felesleges így értékesíteni, szerinte építési engedélyt sem kapnának. 
Megosztást meg lehetett volna  csináltatni akár arra a területre is, mert az csak egy 
telek. Az utat pedig rendezni kell. 

Fülöp Zoltánné polgármester: A telekre a mostani állapot szerint is adott volna építési
engedélyt az I. fokú építéshatóság. Ez meg lett velük beszélve. Korábban arról volt 
szó, hogy utána kell járni mennyibe kerülne a közművek kiépítése, hogy egy 
irányárat tudjon adni a Testület, ha a megosztás után értékesítésre kerülnek a 
területek.

Nagy Szabina: Vikiék a polgármesteri egyeztetést követően saját maguk is eljártak a 
jelzett cégeknél, azonban felvilágosítást nem kaptak, mert nincs a tulajdonukban a 
terület. Nagyon szeretnének építkezni arra a területre, amit kértek.

Lisztes Győző: Akkor erről az ügyről döntöttek?

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, már korábban született döntés. Elkezdi az ügyet 
rendezni.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor berekesztette.

kmft.
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  Fülöp Zoltánné                                                           Rostási Mária
  polgármester                                                                  jegyző
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