
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:68-3/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015.  február 26.-án                     
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Farkas István alpolgármester
                         dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Lisztes Győző képviselő    
                        Pichler Józsefné  képviselő
                        Rieger Tibor képviselő
                        Stáll Zsolt képviselő     
                       
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző

Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület mind  a 7
tagja jelen van, így az ülést megnyitotta.

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

NAPIREND:

1) Pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet.

Előterjesztő:  polgármester

2) Települési ügysegédi feladatellátásra kötendő megállapodás

Előterjesztő:  polgármester

3) Döntés az „Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása” KEOP pályázat maradvány-
összegéről.

Előterjesztő: polgármester

4) Döntés az úrkúti szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP pályázat maradványösszegé-
re vonatkozó nyilatkozatról

Előterjesztő: polgármester



           NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet.

Előterjesztő:  polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás: 

Fülöp Zoltánné polgármester: A rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadta a szociális 
bizottság és a gazdasági és igazgatási bizottság is. Véleménye szerint Jegyző Asszony a 
tervezetben rögzítette azokat a támogatási formákat, melyeket jogszabály lehetővé tesz, 
valamint úgy készítette el, hogy a jelenleg hatályos rendeletből az értékhatárok nagyrészt 
maradtak. Javasolja a tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Farkas István alpolgármester: Kérdésként teszi fel, hogy az ápolási díj teljes egészében meg
fog szűnni?

Rostási Mária jegyző: Az alanyi jogon járó ápolási díj megmarad, ahol a jogszabályi feltételek
fennállnak, ott a kérelmező a Járási Hivataltól továbbra is kérheti, mivel ez a hatáskör már  
korábban átkerült a polgármesteri hivataloktól a járási hivatalokhoz. A méltányossági ápolási 
díj, melyet az úrkúti önkormányzat  jelenleg még hatályos rendeletében megállapított, az 
ilyen formában törvény erejénél fogva március 1. napjától megszűnik. A továbbiakban 
felhívja arra is a Képviselő-testület figyelmét, hogy a hatásköröket a Képviselő-testület 
megtarthatja magának, vagy bizottságaira, polgármesterre, jegyzőre átruházhatja. 

Pichler Józsefné képviselő: A rendelet-tervezet szerinte így jó, amennyiben valamely 
támogatási forma nem életszerű, úgy a rendeletet lehet módosítani.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

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

2.NAPIREND: Települési ügysegédi feladatellátásra kötendő megállapodás

                       Előterjesztő:  polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Rieger Tibor képviselő:  Megjegyzi, hogy a települési ügysegéd heti 2 órában nem sok 
mindent fog csinálni.

Pichler Józsefné képviselő: Milyen ügykörökkel fog foglalkozni az ügysegéd?



Rostási Mária jegyző: Azokkal az ügyekkel fog foglalkozni az ügysegéd, melyek a járási 
hivatal hatáskörébe kerültek, vagy kerülnek. Ilyen pl. az ápolási díj, a közgyógyellátási 
igazolvány kiadásának ügye, vagy március 1.-től a foglalkoztatást helyettesítő támogatások, 
stb. Hozzáteszi, hogy eddig is az ügyek nagy többségében összedolgozott az úrkúti 
polgármesteri hivatal az ajkai járási hivatallal, vagyis a polgármesteri hivatalba leadta az 
állampolgár a kérelmet, itt át lett nézve, hogy rendben van-e, és így lett tovább küldve.

A Polgármesteri Hivatal minden segítséget megad a települési ügysegédnek, hogy az úrkúti 
állampolgárok ügyei ezután is zökkenőmentesen intéződjenek.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (II.26.) önkormányzati határozata
Települési ügysegédi feladatok ellátására vonatkozó megállapodásról

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a)  mint használatba adó és a Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint

használatba vevő között települési ügysegédi feladatok ellátására 
megkötendő megállapodás tervezetet az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.

b) Felkéri Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy a döntésről az érintette-
ket értesítse és
felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. március 10.
Felelős:  polgármester

3.NAPIREND: Döntés az „Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása” KEOP pályázat 
maradványösszegéről.

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A biztonságos ivóvízellátás – az Ajka-Úrkút közti vízvezeték 
megépítése – befejeződött, nagy nehezen a módosított Támogatási Szerződés is 
megkötésre kerülhetett. A beruházásra megállapított összes támogatási összeg nem került 
felhasználásra, maradvány keletkezett. Ez az összeg azért nem kerülhetett felhasználásra, 
mert a kivitelező – a DUVIÉP – arra hivatkozott, hogy az áramellátás hiánya előre nem 
látható volt, ezt a közreműködő hatóság nem fogadta el, mivel ők azt bizonyították, hogy  ez 
a feladat előre látható volt, és ezt a kivitelezőnek az eredeti kiviteli összegébe be kellett 
volna építeni. A projekt lezárásra került, így a támogatási összeg már nem használható fel, 
arról le kell mondani. 

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (II.26.) önkormányzati határozata
támogatási maradványösszegről lemondás.



Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete

a) az  „Úrkút  ivóvízellátás  biztonságának  javítása”  című
KEOP  1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001  azonosítószámú  projekt
támogatástartalmának felhasználásával kapcsolatos előterjesztés
alapján  egyetért  a  2.165.422.-Ft  támogatási  összegről  történő
lemondással.
b) felhatalmazza  a  polgármestert  e  határozat  mellékletét
képező lemondó nyilatkozat aláírására és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEHOP Helyettes  Államtitkárság Közműfejlesztési
és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  részére  történő
megküldésére.

c) felhatalmazza  továbbá  a  polgármestert,  hogy  az  EU
Önerő  Alap  pályázat  elszámolása  során  a  fel  nem  használt
240.603.-Ft  támogatási  összegre  vonatkozó  nyilatkozatokat
megtegye.

 Felelős: polgármester
 Határidő: azonnal

 
4.NAPIREND: Döntés az úrkúti szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP pályázat 
maradványösszegére vonatkozó nyilatkozatról

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A szennyvíz elvezetés és tisztítás KEOP pályázat 
maradványösszege 54 millió forint. Ezt az összeget javasolt a régi, felhagyott 
szennyvízcsatorna tömedékelése érdekében felhasználni, és ilyen tartalmú nyilatkozatot 
javasol elfogadni.

Rieger Tibor képviselő: Meddig lehet felhasználni ezt az összeget?

Fülöp Zoltánné polgármester: Elvileg 2015. december 31.-ig.

Rieger Tibor képviselő: „Gyakorlatilag?”

Fülöp Zoltánné polgármester:  Gyakorlatilag is 2015. december 31-ig lehet felhasználni az 
összeget.

Pichler Józsefné képviselő: Ahhoz, hogy a tömedékelést  el lehessen végezni, az kell, hogy 
a rákötés 100 %-os legyen, illetve ott kell 100 %-osnak lennie, ahol már eddig is volt 
csatorna. A maradványösszegbe, az 54 millió forintba mi fér bele? Csak a tömedékelés, 
vagy más is.

Rieger Tibor képviselő: Jó lenne, ha ebbe a maradványösszegbe beleférne még a Sport utca
folytatásaként kialakított, kialakítandó utca  csatornázása teljes hosszában.

Pichler Józsefné képviselő: A település szennyvíz beruházása befejeződött de a kivitelező 
Boroszlán Kft a volt tsz istállóval szembeni önkormányzati területre vitte folyamatosan a 



csatornázás folyamán kitermelt földet, és nem utolsó sorban az aszfaltot is, ami veszélyes 
hulladéknak minősül. Igaz, hogy folyamatosan használtak fel belőle a beruházás folyamán, 
de folyamatosan pótolták is az anyagot, és  még most is rengeteg az ott tárolt anyag.

Farkas István alpolgármester: Óriási költségmegtakarítása keletkezett a kivitelezőnek az 
által, hogy nem kellett a településtől több km-nyi távolságra elszállítani a kitermelt anyagot, 
és nem utolsó sorban nem kellett a tárolásért fizetnie.

Fülöp Zoltánné polgármester: Igazság szerint el kellene szállítania a földet a Boroszlán Kft-
nak.

Rieger Tibor képviselő: Nem el kellene, hanem el kell szállítania – hangsúlyozta.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a DRV, a kivitelező 
és az önkormányzat, valamint  a DRV közt a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 
megbeszélést kezdeményezett . Kéri a képviselőket, hogy a megbeszélésen vegyenek részt,
és az elhangzottak alapján a kivitelezőt meg kell győzni az elmaradt munkák elvégzéséről.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (II.26.) önkormányzati határozata
támogatási maradványösszeg igénybevételéről nyilatkozat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a)  az  „Úrkút  Község  szennyvízelvezetés  és  tisztítás  KEOP-

1.2.0/2F/09-2010-0039  azonosítószámú  projekt
támogatástartalmának  felhasználásával  kapcsolatos  előterjesztés
alapján egyetért azzal, hogy a 54.975.652.-Ft támogatási összegről
nem mond le.

b) felhatalmazza a polgármestert  az erről szóló nyilatkozat  aláírására
és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  KEHOP  Helyettes
Államtitkárság Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Főosztály
részére történő megküldésére.

 
Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 2015. február 27.

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

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                          Rostási Mária
polgármester                                                                jegyző


