
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:32-16/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. december 16.-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
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő

                         
Tanácskozási joggal megjelent : Rostási Mária jegyző

Tanácskozási joggal meghívott és nem jelent meg:  Kardos Antalné nemzetiségi 
önkormányzat elnöke
                                                                  
Távolmaradását bejelentette, Farkas István képviselő
                                                  Nagy Szabina 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) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló – rende-
let-tervezet.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

2) A Képviselő-testület 2014 évi munkaterve – tervezet.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

3) Vegyes ügyek:

a) Döntés a Hősök utca és a Sport utca felöli  utak karbantartásához szüksé-
ges költségek finanszírozásáról.
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Előterjesztő: polgármester          

  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

           Előadó: polgármester

(A beszámolót a Képviselők előre, írásban megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló –
rendelet-tervezet

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann képviselő: A szociális bizottság is megtárgyalta és elfogadta a 
rendelet-tervezetet. Véleménye szerint nagy változás lesz helyileg január 1-től az, 
hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely gyermekenként a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 10-50 %-ig terjedhetett, az most önkormányzati segélyként
és családonként állapítható meg rászorultsági alapon.

Pichler Józsefné képviselő: Kivéve a beiskolázási segélyt, mert azt gyermekenként 
kell megállapítani.

Fülöp Zoltánné polgármester: A rendeletet a bizottságok megtárgyalták, elfogadták. 
Javasolja ő is a  rendeletet változtatás nélkül elfogadni.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:
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Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
18/2013. (XII.20) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól.

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.NAPIREND: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve.

                       Előterjesztő:  polgármester

     (Írásos  előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné képviselő: Javasolja a januári napirendi pontok közé még felvenni a 
Közösségi ház és könyvtár elmúlt évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi tervekről
szóló beszámoló felvételét a munkatervbe. Erről minden évben beszámoló szokott 
elhangzani.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
javasolt napirendi pontot a munkaterv januári üléséhez felvette.

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

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
83/2013. (XII.16) önkormányzati határozata
a Képviselő-testület 2014 évi munkaterve

                     A Képviselő-testület 
                    elfogadja a Képviselő-testület 2014. évi munkatervét jelen határozat       
                    melléklete szerint. 

                   Felelős: polgármester
                   Határidő: 2014. december 31.

3.NAPIREND: Vegyes ügyek.

a) Döntés a Hősök utca és a Sport utca felöli  utak karbantartásához szüksé-
ges költségek finanszírozásáról.

Előterjesztő: polgármester          

Kérdés,hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: Jó lett volna ha a két útszakasszal együtt a Rieger 
Balázs és a Rieger Tibor alatti út is fel lett volna töltve murvával, mert ott a nagy 
lyukak miatt a közlekedés mind gyalogosan mind járművel katasztrófális.

Lisztes Győző képviselő: Egyetért, de ezt még most is meg lehet rendelni, és 
remélhetőleg olcsóbb is lesz, mivel rövidebb az útszakasz.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Utána néz, hogy a mangán kft vállalja-e és mennyiért.

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

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
                    84/2013. (XII.16) önkormányzati határozata

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetért az új telkek
melletti  utak  szilárd  burkolatának  kialakítása  érdekében  felmerült
költség  Mangán  Bányászati  és  Feldolgozó  Kft  részére  történő
megtérítésével, melynek összegét, 776.530.-Ft + áfa az Önkormányzat
2013.  évi  költségvetésében   tervezett  gazdasági  tartalék  terhére
biztosítja.

Megbízza  a  polgármestert  és  jegyzőt,  hogy  a  költségek  átutalása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:  legkésőbb 2013. december 31.

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

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                           Rostási Mária

polgármester                                                                 jegyző
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