
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.
                    mobil:06-70-3146173.

E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...

Szám:32-3 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. február 14-én           
                (csütörtökön)  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
                        Lisztes Győző
                        Nagy Szabina  
                        Pichler Józsefné  
                         képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Meghívottak és megjelentek: Karisztl Jánosné óvodavezető
                                                                  
Távolmaradását bejelentette:   Farkas István képviselő
                                                     Kardos Antalné Német Nemzetiségi Önkormányzat
                                                     Elnöke

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület  7 tagjából 6 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 6  igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND: 1) Úrkút Községi Önkormányzat 2013 évi költségvetése -  rendelet-
                         tervezet.           

Előadó: polgármester

2) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata.
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Előadó: polgármester

3) Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.

Előadó: polgármester

4) Vegyes ügyek.

a) Közvilágítás bővítés.

Előadó: polgármester

b) 519 hrsz-ú ingatlan átminősítése.

Előadó: polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) Polgármester beszámolója a két ülés között hozott döntéseiről, végzett 
munkájáról. 

            Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a polgármesteri beszámolót egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül – elfogadta.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1.napirend: Úrkút Községi Önkormányzat 2013 évi költségvetése -  rendelet-
                     tervezet.           

                    Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Fülöp  Zoltánné  polgármester:   Megkérdezi  Karisztl  Jánosné  óvodavezetőt,  hogy
kíván-e kiegészítést tenni az óvoda költségvetéséhez.

Karisztl  Jánosné  óvodavezető: Megköszöni  a  Pénzügyi  Bizottságnak  is,  hogy  az
óvoda  által  javasolt  óvodai  költségvetési  tervezetet  változtatás  nélkül  elfogadták.
Kiegészítést nem kíván tenni.
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Pichler Józsefné képviselő: Az óvoda költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy
az  állami  támogatás  azért  jóval  több  annál,  mint  amennyire  a  felméréskor  –
november környékén – számítani lehetett. Ettől függetlenül a Pénzügyi Bizottság is
felhívta a figyelmet a takarékos gazdálkodásra. Igazából az önkormányzat a korábbi
évek megtakarításainak következtében nem szorul külső finanszírozásra. Szeretné,
ha ez a következő években is így alakulna.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Úgy gondolja, ha a költségvetési rendelet-tervezethez
nincs  hozzáfűzni  valója  a  Testületnek,  akkor  az  azért  van,  mert  a  költségvetést
hozzáértők  készítették  el,  és  szakmai  szempontból  tartalmazza  mindazokat  a
dolgokat,  amelyeket  tartalmaznia  kell.  A  szöveges  előterjesztésben  szerepel  az,
hogy pl. a csapadékvíz elvezető árok – Sikosék előtt –  felújítása több éve húzódik.
Reméli ő is, hogy az idén meglesz az is. Jó lenne, ha a nyugdíjas klub az idén több
támogatást kapna a kirándulásukhoz, mint tavaly.  Látja, hogy az új ravatalozóra 5
millió forint tervezésre került. Hol áll most a tervezés?

Somogyi Imréné alpolgármester: Egyetért Dóczy képviselőtársával, és ő is szeretné,
ha valamivel több támogatást kapna a Nyugdíjas klub.

Fülöp Zoltánné polgármester: A nyugdíjas klub részére már magasabb összeg került
tervezésre. A ravatalozóval kapcsolatban elmondja, hogy   a tulajdonos egyház a
terveket  engedélyeztetés  céljából  beadta  az  I.  fokú  építéshatóságnak  még  2012
évben, és a mai napon jött meg az építési engedélyről szóló határozat.

Pichler Józsefné képviselő: Melyik terv lett beadva?

Fülöp Zoltánné polgármester: Azt pontosan nem tudja, el fogja kérni a Plébános úrtól
a terveket. A továbbiakban elmondja, hogy véleménye szerint az önkormányzat 2013
évi  költségvetési  rendelet-tervezete  tartalmazza  a  jogszabályokban  előírtakat,  és
mindazokat  a  feladatok,  célokat,  amelyek  az  önkormányzat  előtt  állnak.  Kéri  a
rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi rendeletet hozta:

                                              
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1 /2013. (II.15.) önkormányzati rendelete    
az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről.

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

2.napirend: A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata.

Előadó: polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Véleménye szerint nem is baj, hogy a szemétszállítási
díj megállapítására vonatkozó hatáskör kikerült az önkormányzattól, hiszen hiába is
próbálkozott  a  Képviselő-testület  akár  a  vízdíj,  akár  a  szemétszállítási  díj
csökkentésével, az sohasem sikerült.

A  Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi rendeletet hozta:

 Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2 /2013. (II.15.) önkormányzati rendelete    
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2002 (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Úrkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el.

1.§ (1) A   hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII.19.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §. 11. pontjából törlésre kerül: „az  
önkormányzati rendeletében” szövegrész.
(2)  Törlésre kerül a Rendelet 15. §-a előtti cím „A hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj”

2.§ (1) Hatályát veszti a Rendelet  4. § (1) bekezdés c) pontja, az 5. § (4) bekezdése,
a 15. §, a 16. § és a 17. §. (1) és (2) bekezdése.
     
 (2) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete.

3. §  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2013. 
január 1-jétől érvényesek.

Fülöp Zoltánné                                                    Rostási Mária
polgármester                                                           jegyző

3.napirend: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
                     Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

4



Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7 /2013. (II.14.) önkormányzati határozata    

                                Vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján,  az alábbi közép-és 
hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét az alábbi tartalommal fogadja el

1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013-2017 évekre. 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazódó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarpítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

c) Az önkormányzat vagyonfejlesztés  (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

d) Az önkormányzat vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és 
eredményes ellátása.
A hasznosítás formái: 
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon – építési telkek - értékesítésénél az 
önkormányzat  vagyongazdálkodásáról szóló  6/2008. (IV.30.) 
önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban 
foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti 
vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A 
vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadásokra 
fordítható.

2. Használatba adása, bérbeadása
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb 
ideig legyen kihasználatlan állapotban.

e) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése 
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás 
aktualizálására.

2.Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2023 évekre:

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényes a 

hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak 

(közegészségügyi, szakmai, stb.) való megfelelés, az energiatakarékos 
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üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. Ehhez az 
önkormányzati feladat változásokat követően kialakult vagyonelemekre évekre
lebontott tervet kell készíteni.

d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés 
mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. 
A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, 
valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.

e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak 
megóvására, megújítására illetve beruházásra kell fordítani.

Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos 

4. napirend: Vegyes ügyek.

a) Közvilágítás bővítés.

      Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Lisztes Győző képviselő: Az előterjesztés mellé csatolt térkép, valamint a helyismeret
alapján azt javasolja, hogy a foci pálya feletti út közepe környékén legyen az egyik 
lámpatest felszerelve, mivel a Hősök utcában lévő lámpa bevilágítja az út elejét, a 
másik lámpatest az épülő családi házak előtti útszakasz és a foci pálya feletti 
útszakasz csomópontján, a harmadik pedig a jelenlegi út végén.

Pichler Józsefné képviselő: A javaslattal ő is egyetért, feltéve, ha a Hősök utcai 
lámpa bevilágítja a jelzett út elejét. Véleménye szerint ezt a szakember is meg tudja 
majd állapítani, de szerinte is mindenképp 3 lámpa test szükséges.

Fülöp Zoltánné polgármester: A munkálatokat így fogja megrendelni. 

A  Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8 /2013. (II.14.) önkormányzati határozata    

                                közvilágítás bővítése.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a Gátiba Energia Kft Veszprém által a Honvéd utca 1 db új + 1 db 
átszerelt, valamint a Sportpálya feletti 519 hrsz-u útszakaszon 3 db új 
közvilágítási lámpatest felszerelését  fogadja el bruttó 241.129.-Ft 
értékben.

b) Az a) pontban meghatározott felújítási munka ellenértékét az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 7. melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester

Határidő. azonnal 

a) 519 hrsz-ú ingatlan átminősítése.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:  Az út átminősítése feltétlenül szükséges az elkezdett 
telekalakításhoz is.

Nagy Szabina képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy Nagy Viktória által igényelt 
építési telek mikor kerülhet értékesítésre.

Fülöp Zoltánné polgármester: A jelen és az előző napirendi pontokban tárgyalt, illetve
hozott, hozandó döntések is a telekalakítást szolgálják. Amennyiben az összes 
nyilatkozat meglesz, úgy a Földhivatal bejegyzi a telekalakításokat, és azt követően 
azok értékesíthetők. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását.

A Képviselő-testület  egyhangúlag –  6  igen szavazattal,  -  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9 /2013. (II.14.) önkormányzati határozata 
519 hrsz-ú út átminősítése.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete

a)      az önkormányzat tulajdonában lévő 519 hrsz-ú közforgalom

elöl elzárt magánút elnevezésű ingatlan „közúttá” történő 
átvezetését kéri az Ajkai Járási Hivatal Járási Földhivataltól

b)    felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározott  
eljárás bonyolításával

                      Felelős: polgármester
                     Határidő: folyamatos

   

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést  18.20 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                    Rostási Mária
polgármester                                                           jegyző
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