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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: 81-6/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2016. augusztus 2-án (kedden) du. 15.40 órai kezdettel megtartott Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: 

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

           
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 15.40-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 Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 
II.  módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Döntés a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 
 

4) Óvodavezetői pályázat 
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Vízkár-elhárítási terv megrendelése 
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Ady utca felújítása  
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Ajka elővárosi modellhez csatlakozási szándék 
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Előterjesztő: polgármester 
 

8) Fogorvosi rendelő tisztasági meszelése 
Előterjesztő: polgármester 
 

9) Döntés a Zsófia-pusztai meghibásodott tűzcsap-csere költségeinek forrásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

10) Döntés az iskolai kerítés építési munkáihoz szükséges pótelőirányzatról 
Előterjesztő: polgármester 

 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirendi pont: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésének II.  módosításáról 
 
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 rendelet-módosításnak technikai oka van, ez pedig az 
útfelújításokkal függ össze. Mivel gazdasági okok miatt mindegyik tervezett útfelújítást nem 
tudjuk megcsinálni, ezért meg kell azokat osztani a rendeletben, összhangba hozva a 
szabályozást a közbeszerzési szabályokkal. 

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

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 31/2016. (VIII.2.) határozata 
Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 
módosításáról szóló rendelet-tervezetről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
megtárgyalta és azt változtatások nélkül elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

2. napirendi pont: Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés,hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Kérdezem Polgármester Asszonyt, hogy milyen okból szükséges 
változtatni a szabályzaton? 
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Fülöp Zoltánné polgármester: A szabályzatot szükséges összhangba hozni a Hivatalnál 
végbement változásokkal. Erre már tavaly év eleji változások során sort kellett volna keríteni, 
a restanciát most tudjuk pótolni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 32/2016. (VIII.2.) határozata  
az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt 
változtatások nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Döntés a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való 
részvételről 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Stáll Zsolt tag: Örülök, hogy a focipálya melletti parkoló felújításával egyidejűleg lehetséges 
egy fitneszpark kialakítása is a helyszínen. Mindenképp támogatom és remélem, hogy sikeres 
lesz a pályázat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 33/2016. (VIII.2.) határozata  
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való 
részvételről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt változtatások nélkül a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

  
4. napirendi pont: Óvodavezetői pályázat 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
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(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A pályázat módosítását a német nemzetiségi óvodapedagógus 
hiány indokolja. Egyeztettünk a Kormányhivatallal is, így a pályázati kiírás meg felel a 
jogszabályoknak. 

Pichler Zoltánné tag: Sajnálom, hogy ilyen ok miatt kell módosítani a pályázatot. Remélem, 
ha nem is nemzetiségi pedagógus, de olyasvalaki fog pályázni, akinek legalább német 
nyelvből nyelvvizsgája van. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 34/2016. (VIII.2.) határozata 
az óvodavezetői pályázatról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az óvodavezetői pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt 
változtatások nélkül a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Vízkár-elhárítási terv megrendelése 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ismert, hogy falunkban egyre több a csapadék, melynek 
vonzata, hogy az alacsonyabban fekvő településrészeket nagy mértékben veszélyezteti az 
árvíz. A káresemények elkerülése érdekében több intézkedést is tesz az önkormányzat, ezzel 
összefüggésben szeretnénk a terveket újra megcsináltatni. 

Rieger Tibor elnök: Milyen egyéb intézkedések történtek? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Rendeltünk homokot, zsákokat és a zsákok tárolására alkalmas 
műanyag konténert, amiket azoknál a magánszemélyeknél helyeznénk el, akiket minden nagy 
esőzés veszélyeztet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
 



5 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 35/2016. (VIII.2.) határozata 
a vízkár-elhárítási terv megrendeléséről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
vízkár-elhárítási terv megrendeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, 
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Ady utca felújítása  
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Stáll Zsolt tag: A költségvetési rendeletben szereplő többi utca felújítására mikor kerülhet 
sor? 

Fülöp Zoltánné polgármester: Az Árok utca felújítására adtunk be pályázatot, illetve 
tervezünk egy másikat is beadni. A többi utcára a következő években sor kerülhet, azonban a 
jelenlegi gazdasági környezetben, és most az iparűzési adóbevételek jelentős mértékű 
csökkenésére gondolok, azt tartom helyes döntésnek, ha csak az Ady utcának a kivitelezését 
rendeljük meg. 

Pichler Józsefné tag: Miért pont az Ady utcára esett a választás? Nyilván nagyon rossz 
állapotban van, de a többi sem sokkal jobb. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Több szempontot is mérlegeltünk, így a csapadékvíz elvezetés 
megoldását, az út minőségét, a terheltségét, az ott lakók számát, valamint az út hosszát. 
Véleményem szerint, az Árok utca mellett ennek az utcának a javítása a legfontosabb. Az 
Árok utcában viszont az árkot kell előbb megcsinálni, azt pedig pályázati forrásból szeretnénk 
megvalósítani.  

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

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 36/2016. (VIII.2.) határozata 
az Ady utca felújításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Ady utca felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
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7. napirendi pont: Ajka elővárosi modellhez csatlakozási szándék 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Egyelőre csak az előnyöket látom ebből, így mindenképp érdemes 
csatlakozási szándékunkat kifejezni. Ha látjuk, hogy milyen hátrányokkal jár, akkor felül kell 
vizsgálni a döntésünket. Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 37/2016. (VIII.2.) határozata 
az Ajka elővárosi modellhez való csatlakozási szándékról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az Ajka elővárosi modellhez való csatlakozási szándékról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Fogorvosi rendelő tisztasági meszelése 
 
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 ÁNTSZ írta elő a munka elvégzését. Véleményem szerint 
nem égető a munka elvégzése, azonban az ÁNTSZ előírásával nem tudunk vitatkozni. 

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

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 38/2016. (VIII.2.) határozata 
a fogorvosi rendelő tisztasági meszeléséről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
fogorvosi rendelő tisztasági meszeléséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont: Döntés a Zsófia-pusztai meghibásodott tűzcsap-csere költségeinek 
forrásáról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 igen 
szavazattal, - ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 39/2016. (VIII.2.) határozata 
a Zsófia-pusztai meghibásodott tűzcsap-csere költségeinek forrásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Zsófia-pusztai meghibásodott tűzcsap-csere költségeinek forrásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

10.napirendi pont: Döntés az iskolai kerítés építési munkáihoz szükséges pótelőirányzatról 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Pichler Józsefné tag: Soknak tartom a vállalkozási díjat. 
 
Rieger Tibor elnök: Egyetértek, hogy nem olcsó, de mint vállalkozó tudom, hogy milyen 
munkaerő hiány van a környéken is. Egyszerűen nem találni, olyan szakembert, aki 
számlaképes, a munkát időben el tudja végezni és annak minősége is megfelelő lesz. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Elnök úr megválaszolta helyettem a kérdést. Fehér Miklós az 
egyetlen vállalkozó a környéken, aki vállalná a munkát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Gazdasági és Igazgatási Bizottság 40/2016. (VIII.2.) határozata 
az iskolai kerítés építési munkáihoz szükséges pótelőirányzatról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
az iskolai kerítés építési munkáihoz szükséges pótelőirányzatról szóló 




