
1 
 

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: 81-4/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2016. április 26-án (kedden) du. 16.05 órai kezdettel megtartott Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: 

- Rieger Tibor elnök 
- Stáll Zsolt bizottsági tag 
- Pichler Józsefné bizottsági tag 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Rieger Tibor elnök 

            
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 16.05-kor 
megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét.  
A Bizottság egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
Napirend:  
 

1) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Döntés házi segítségnyújtással kapcsolatban 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak kivitelezése” 
Döntés-előkészítő javaslat 
 Előterjesztő: polgármester 
 

5) Pályázati önrész biztosítása az Úrkút SK részére 
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Vegyes ügyek 
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a) Napelemes közvilágítás telepítése 
Előterjesztő: polgármester 

 
 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirendi pont: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
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 legfontosabb mindig a szabad pénzmaradvány kérdése. 
Minden egyéb előirányzattól megtisztítva 22 millió 869 ezer forint az önkormányzat szabad 
pénzmaradvány. A Hivatalé 12 ezer, az óvodáé pedig 189 ezer forint. Ekkora összeggel 
tudjuk a 2016. évi költségvetést módosítani. 

Pichler Józsefné tag: Tartalékba kell helyezni. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, fel kell készülni minden eshetőségre. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2016. (IV.26.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet-tervezetről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet változtatások 
nélkül fogadja el. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Óvodavezetői pályázat kiírása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés,hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Karisztl Jánosné megírta a kérelmét, miszerint május 31-el 
szeretne nyugdíjba menni és a 8 hónap felmentési idő teljes egészére szeretné, ha mentesítené 
a testület a munkavégzés alól. Ahogy az az előterjesztésben is szerepel, tárgyévben van 44 
nap szabadsága. A szabadságára tekintettel csak hat hónapra mentesítenénk a munkavégzés 
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alól, két hónapot pedig szabadságon töltene. Így lényegében mentesítjük a munkavégzés alól 
felmentési idő teljes idejére, bár ezzel nem feltétlenül értett egyet. 
 
Pichler Józsefné tag: Ő szabadságot követően szerette volna megkezdeni a felmentési idejét? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. Emellett alternatívaként felmerült a szabadságmegváltás 
is. Utóbbi esetben 1 millió 23 ezer forintot át kellene csoportosítani, a 2 hónap szabadság és 8 
hónap felmentési idő esetén pedig csak áprilisban tudnánk betölteni az állást. 
 
Pichler Józsefné tag: Akkor majdnem vége van a nevelési évnek. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. Arról nem is beszélve, hogy a helyettesítés is kemény 
feladat elé állítja majd az óvodát, illetve ennek is lesz anyagi vonzata, amit szintén ki kell 
gazdálkodni. 
 
Stáll Zsolt tag: A szabadságát nem vette ki részarányosan. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, arra való indokkal, hogy a másik felmentési idejét töltő 
óvónőt kellett helyettesítenie. Ezért sem mindegy, hogy 8 vagy 10 hónap múlva tudjuk 
betöltetni az állást. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Most egy dada és egy óvónő tölti a felmentési idejét, és ott sem 
volt szabadságmegváltás. 
 
Rieger Tibor elnök: Akkor meg van adva az irány. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Jövőre átcsúszik egyébként négy nap szabadsága, azt 
mindenképp meg kell váltani. 
 
Pichler Józsefné tag: Az óvoda költségvetését egyébként ők állították össze, és nem számoltak 
szabadságmegváltással. Jövőre be kell tervezni azt a négy napot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2016. (IV.26.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
az óvodavezetői pályázat kiírásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Döntés házi segítségnyújtással kapcsolatban 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
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Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Korábban már hoztunk róla döntést, csak hatályon kívül 
helyeztük, mert nem értettünk egyet a Társulás jogszabály értelmezésével. A következő 
testületi ülésen módosítani kell a térítési díjas rendeletünket, amiben megszabjuk, hogy 
mennyi lesz a házi segítségnyújtás térítési díja. 
 
Pichler Józsefné tag: Házi segítségnyújtást a Kovács Lívia csinálja? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. 
 
Pichler Józsefné tag: És neki meg van hozzá a végzettsége? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. 
 
Pichler Józsefné tag: Szerteágazó feladatai vannak a gondozónak. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Valóban. A személyi gondozás mellett ott van a szociális 
segítés is, bár utóbbit közfoglalkoztatott is el tudja látni. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Kicsi lesz a mozgásterünk, mert legfeljebb öt gondozottunk 
lehet. Pénzügyileg nem lesz egyszerű megoldani, de kigazdálkodható. Egy gondozott után, ha 
minden nap igényli a gondozást, akkor 145 000,- Ft állami támogatást kap az önkormányzat. 
A család és gyermekjóléti támogatás összegéből átcsoportosítható házi segítségnyújtás 
feladatra is. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Elég sok adminisztrációval fog járni, de ebben a szociális 
ügyintéző segíteni fogja a gondozót. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Egyébként 6 órában fogjuk alkalmazni a gondozót. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2016. (IV.26.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
a házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

  
4. napirendi pont: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak 
kivitelezése” Döntés-előkészítő javaslat 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
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Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A négy ajánlattevőből egy adott ajánlatot. Mindegyik 
felkészült, generálkivitelező volt, de nem vállalták be. Egyeztettünk közbeszerzési 
szakértővel, az egy ajánlat is érvényes, melyre külön utal a közbeszerzési törvény is. 

Pichler Józsefné tag: Mennyi szerepel a költségvetésben? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: 29 991 952,- Ft-ot kaptunk, míg az ajánlatban bruttó 
29 776 997,- Ft szerepel. Az ajánlatban azonban nem szerepel a körülbelül bruttó 214 000,- Ft 
eszközbeszerzés, tehát az eltérés nem szignifikáns. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2016. (IV.26.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
az „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak 
kivitelezése” Döntés-előkészítő javaslatról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak 
kivitelezése” Döntés-előkészítő javaslatról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Pályázati önrész biztosítása az Úrkút SK részére 
 
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 SK pályázatot nyújt be a TAO pénzekre. A parkoló 
aszfaltozása a legjelentősebb tétel. A munkálatokra Vágfalvi Norbert, az SK elnöke kért 
árajánlatot, melyet felülvizsgáltattunk mi is, biztos, ami biztos. Két árajánlat van egyébként, a 
másik majdnem dupla ennyiről szólt, azt viszont sokalltuk. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2016. (IV.26.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
az Úrkút SK részére biztosítandó pályázati önrészről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Úrkút SK részére biztosítandó pályázati önrészről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 



Felelős: elnök
Hataridő: azonnal

6.napirendi pont: Vegyes ügyek

a) Napelemes közvilágítás telepítése

Előterj esztő : Fülöp ZoItfutné pol gármester

(ráso s előterj esáést a Bizotts ág tags ai előre me gkaptrík. )

Kérdés. hozzászólás:

fueger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászőlás, kiegészítés?

Fülöp Zoltrínné polgármester: Költségvetésben két napelemes kandelláber telepítése került
tervezésre. A Packers Energo Light ajánlata alapján kalkuláltuk a költségvetést' azonbarL az
árajánlatukat jobban megnézve nem tartalmazza a telepítést, amire az önkormányzatnak nincs
kapacitása. Emellett kétszer kellett nekik levelet írni, hogy pontosítsiík az elírásokat az
aján7atban, végül az összeget is megváltoztatták. A Gátiba Energie Kft. viszont telepiti az
oszlopokat és vállalja értiik a felelősséget is. Pénzt mindenképp kell átcsoportosítani, úgyhogy
én a Gátiba Energie Kft ajanlatát javaslom elfogadni. a

Több kérdés, hozzászőlás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag _ 3

igen szavazattaI, - ellenszavazat nélkül _ az alábbíhatározatothorta:

18/2016. (IV.26.) Gazdasáei és leazeatási Bizottsáei határozat
a napelemes közvilágítáS telepítéséről

Úrkút Község Önkormrányzaténak Gazdasági éslgazgatási Bizottsága a
napeleme s közvi|ágítás telepítéséről szóló előterj esáést megtárgy alta, a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzaI, hogy a Gátiba
Energie Kft. bruttó 1219 200,- Ft összegű árajánlatát javasolja
elfogadni.

Felelős: elnök
Határidő: azonnaI

Több trírgy nem volt, az elnök az ülést 16 őra 25 perckor berekesáette.
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