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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. január 31-én            
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann
                        Farkas István
                        Lisztes Győző
                        Pichler Józsefné  
                         képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Meghívottak és megjelentek: Vágfalvi Norbert  Úrkút Sk Elnöke
                                                   Németh Zsolt Úrkút SK elnökhelyettese
                                                   Rieger Tibor Teke Klub Egyesület elnökhelyettese
                                                   Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és
                                                    programszervező
                                                                  
Távolmaradását bejelentette:   Nagy Szabina  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) Közösségi ház és Könyvtár 2012 évi munkájáról szóló beszámoló,
                         valamint a 2013 évi munkaterve.
                         Előadó: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és progr.szervező

                     2) Tájékoztató a helyi Sportkör működéséről, különös tekintettel a
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                          2012. évi önkormányzati támogatás felhasználására.
                          Előadó: Vágfalvi Norbert SK Elnöke

                     3) Tájékoztató a Teke-klub Egyesület működéséről, különös tekintettel
                         az önkormányzati támogatás felhasználására.
                         Előadó: Rieger Tibor Egyesület Elnöke helyett

                 4) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületével
                     kötendő Vagyonkezelési és Bérleti Szerződés.
                     Előadó: polgármester

                 5) Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
                     Megállapodás felülvizsgálata.
                     Előadó: polgármester

                 6) Vegyes ügyek.
                      a) Köztisztviselők 2013. I. félévi teljesítmény céljainak meghatározása.
                           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: 

Dr. Dóczy Mariann: A háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatban elmondja, hogy
nagyon sok éven át dolgozott a településen, most több mint fél éve nyugdíjasként 
szintén körzetben helyettesít. Igazán tudja, hogy a betegek ellátásán, gyógyításán 
kívül még mennyi adminisztráció hárul úgy is a háziorvosra, hogy van egy orvos-
irnok (asszisztens) és egy körzeti ápolónő. Tudja azt is, hogy mennyit jelent annak a 
körzeti ápolónőnek a munkája, aki több éve ezt végzi, végezte. Nagyon nagy 
segítség volt neki is Horváthné Gyöngyi. Szerették a betegek, nagy szakértelemmel 
látta el munkáját. Sajnálja ő is, hogy ennyi év után, így kellett távoznia a praxisból. 
Véleménye változatlanul az,hogy egy ilyen nagy településen mint Úrkút, a 
háziorvosnak, - hogy megfelelően tudja ellátni a hozzá forduló betegeket, -  szüksége
van egy szakképzett ápolónőre és egy orvos-irnokra is. 
Továbbiakban elmondja azt is, hogy a falu lakói közül nagyon sokan fordulnak hozzá,
mint orvoshoz. Nem tudja megtenni azt, ha egy beteg úgy telefonál neki, hogy” nem 
éri el a háziorvost, nem nézné-e meg”. Ő,  sem  az orvosi esküje alapján, sem 
emberként nem tudja és nem is akarja az ilyen kéréseket visszautasítani. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Teljes mértékben egyetért az elhangzottakkal.

Somogyi Imréné: Sajnálatos módon a faluban elég sok az elégedetlen páciens, akár 
azt vesszük alapul, hogy a háziorvos minden második pénteken nem rendel, vagy az

2



időpont kérések körüli gondok, vagy a személyzeti dolgok körüli mondogatások.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az elmondottakat minél előbb tisztázni kell.

Farkas István: A településrendezési tervvel kapcsolatban az a véleménye az 
egyházra kell ruházni az őt terhelő költségeket, míg a terv átnézésére egy másik 
időpontot kell találni.

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 1.napirend: Közösségi ház és Könyvtár 2012 évi munkájáról szóló beszámoló,
                      valamint a 2013 évi munkaterve.
                      Előadó: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és progr.szervező

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A beszámoló alapján is megállapítható, hogy a 
közösségi házban, de főleg a könyvtárban mozgalmas élet folyik. A könyvtárban 
egyre több a beiratkozott olvasó, ami örvendetes. A közösségi házban nem igazán a 
Zsuzsa szervezi a pogramokat, inkább önszerveződés útján zajlik minden, a 
közösségi ház csak helyet ad .

Tihanyiné Oczella Zsuzsanna: Véleménye szerint a közösségi házban zsúfolt 
programok vannak,, van amikor naponta 3 program fut, és igazából nem is tudja, 
hogy saját szervezésben még mit lehetne ezek mellé tenni. 
Elmondja, hogy egy nagyon lelkes csapat jött össze Felhősi Eszter vezetésével, akik 
egy nagyon jó kis programsorozatot állítottak össze, amelyben a művészeti jellegű 
programokat emelné ki. A faluból bárki eljöhet, az első program már meg is volt. 
Plakátokat tettek ki, de ez mellett is nagyon gyér volt a megjelenés. 
Kérdésként teszi fel a Képviselő-testületnek, hogy „mi az, amit elvárna a Képviselő-
testület?”
Felhívja a Testület  figyelmét arra is, hogy ő a háttér munkát látja el, ami elég sok. 
Véleménye szerint a falu lakosságát nem lehet megmozgatni, érdektelenséget 
tapasztal.
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Somogyi Imréné: A szervezésen nagyon sok múlik. Az embereknek kézbe kell 
kapniuk a szórólapokat, hogy lássák mikor milyen rendezvény van, de be kell látni 
azt is, hogy ez elég sok pénz.

Pichler Józsefné: Egyetért azzal, hogy a szervezésen sok múlik. Látható volt, hogy 
az elmúlt évben szervezett „téli esték” programsorozat mindegyik előadásán nagyon 
sok ember volt.  Akkor is egy  kis lapon fel voltak sorolva az időpontok, a pogramok 
és azok előadói, és ez minden postaládába be lett téve.

Rostási Mária jegyző: A rövidesen megjelenő „Úrkút Kapuja” című tájékoztató 
„újságba” ezt a program-sorozatot is be lehet tenni, így nem kell külön 750 
példányban másolni és kiküldeni, mivel az újságot  úgyis minden háztartás 
megkapja.

Somogyi Imréné: Nagyon jó ötletnek tartja, így tényleg megtudja majd mindenki, és 
nem kell rá plussz pénzt költeni.

Farkas István: Kockázatosnak tartja ezt a sorozatot, mivel elmondása szerint Felhősi 
Eszterék nem is Úrkúton laknak, nincs kötődésük a település felé, gyermekük sem jár
már az általános iskolába.

Tihanyiné Oczella Zsuzsanna: A szervezők szívükön viselik ezt a sorozatot, és olyan 
úrkútiak vannak a csapatba, mint a Rieger Ottó, a Teiermeyer Attila, a Klein Györgyi.

Farkas István: Ő fenntartással fogadja továbbra is a Felhősi Eszterre építendő 
programot. A továbbiakban elmondja, hogy az utóbbi időben ő is többet jár a 
közösségi házba, és biztos abba, hogy Zsuzsa munkáját elvégzi. Sok fiatalt lát hol az
internet használók körébe, hol a könyvtárba, hol pedig a közösségi helyiségbe.

Pichler Józsefné: Neki az tűnt fel a beszámoló alapján, hogy az elmúlt évekhez 
képest az internet használók száma csökkent.

Tihanyiné Oczella Zsuzsanna: Igen, ez a csökkenés egyértelmű, de szerinte ez azért
is van, mert az otthoni internet használat és mobil telefonokon való internetezés  
erősen emelkedett.

Fülöp Zoltánné polgármester: A maga részéről az előterjesztést jónak tartja, javasolja
a Testületnek is határozathozatal nélküli elfogadást.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
a „Közösségi ház és Könyvtár 2012 évi munkájáról szóló beszámoló, valamint a
2013 évi munkaterve” című előterjesztést határozathozatal nélkül elfogadja.
 
2.napirend: Tájékoztató a helyi Sportkör működéséről, különös tekintettel a
                     2012. évi önkormányzati támogatás felhasználására.
                     Előadó: Vágfalvi Norbert SK Elnöke

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés, hozzászólás:

Farkas István: Kérdésként teszi fel, hogy a sportöltöző felújítása milyen stádiumban 
van.

Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Jövő héten számláznak, és ha megkapják a pénzt, 
abból lehet folytatni az építkezést, és a készültség 70 %-os.

Farkas István: Az összeg, amit kap az SK elég lesz az építkezéshez?

Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Igen. Egy-két helyről kapnak még pénzt, és így bízik 
abban hogy az elég is lesz. Elmondja, hogy június 30-ig a felújításnak késznek kell 
lennie.

Pichler Józsefné: A pénz lehívása az MLSZ-től lesz?
 
Vágfalvi Norbert: Igen.

Pichler Józsefné:  Az előterjesztésben a bevételi oszlop összesenje sokkal 
magasabb, mint az össz kiadási . Ez a  különbség miből adódik?

Vágfalvi Norbert SK Elnöke: Technikai hiba történt, ugyanis véletlenül utaltak az SK 
számlájára, ami vissza kell majd utalniuk.

Fülöp Zoltánné polgármester: Megállapítja, hogy az SK szép eredményeket ért el, az
öltöző felújítása is eredményesen folyik. Javasolja az előterjesztés elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – 
a„Tájékoztató a helyi Sportkör működéséről, különös tekintettel a 2012. évi 
önkormányzati támogatás felhasználására” című előterjesztést 
határozathozatal nélkül elfogadta.

Vágalvi Norbert az Sk Elnöke a szavazás után kért és kapott szót, majd az 
alábbiakat adta elő: Az SK nevében kéri a Képviselő-testületet, hogy a műfüves 
sportpályák kialakítására kiírt pályázatban vegyen rész az önkormányzat, mivel csak 
önkormányzat pályázhat. 

Pichler Józsefné:  Menyi a pályázható összeg, és önrész kell-e hozzá?

Vágfalvi Norbert: 25 millió forint a pályázható összeg, és 30 % az önrész. Mivel a 
műfüves pályázathoz a világítás is tartozik, de az a sportpályán van, így azzal 
csökkentett összeggel lehetne pályázni, és számításai alapján így az önrész 6 millió 
forint körül van.

Fülöp Zoltánné polgármester: Javasolja az SK-nak, hogy erre vonatkozó kérésüket 
írásban adják be az önkormányzatnak.

3.napirend: Tájékoztató a Teke-klub Egyesület működéséről, különös tekintettel
                     az önkormányzati támogatás felhasználására.
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                     Előadó: Rieger Tibor  Egyesület Elnökhelyettese

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Mi a helyzet az utánpótlással?

Rieger Tibor elnökhelyettes:  Utánpótlás van, jelenleg 2 fő ifjúsági, és 2 fő általános 
iskolás.. Igaz a szabályok itt is mindi változnak, lényeg, hogy ifjúsági versenyző 
nélkül egy 6 fő tekecsapat nem is működhetne.

Pichler Józsefné:  Kérdésként teszi fel, hogy a tekeversenyek közönsége milyen. 
Vannak-e pici gyerekek, akikből esetleg utánpótlás is lehet.

Rieger Tibor: Egyértelműen kicsi gyerekek nincsenek,hiszen a tekepálya egy 
vendéglátó egységhez tartozik, ahova eleve egyedül kis gyerek nem jöhet, de jó 
lenne ha szülővel együtt eljönne.

Somogyi Imréné: Javaslata, hogy az általános iskolások körében egy testnevelés 
órát ki kellene helyezni a teke edzésre, hátha több fiatal kedvet kapna erre a 
sportágra is.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a
„Tájékoztató a Teke-klub Egyesület működéséről, különös tekintettel   az 
önkormányzati támogatás felhasználására” című előterjesztést határozathozatal 
nélkül elfogadta.

4.napirend: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületével
                     kötendő Vagyonkezelési és Bérleti Szerződés.
                     Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Farkas István: Miért csak  fűtési díjra kell a KIK-nek bérleti díjat fizetni, és a többire 
nem, holott véleménye szerint a világítás is elég nagy költség.

Rostási Mária jegyző: A többi közüzemi díjjal azért nem  számoltak, mert a „német” 
iskolában kapott irodát a német nemzetiségi önkormányzat és a körzeti megbízott, 
amire viszont az önkormányzat nem fizet semmiféle díjat a tankerületnek.

Pichler Józsefné: Mindkét szerződést el tudja fogadni, és jogosnak tartja a 
meghatározott bérleti díjat.

Farkas István: Az önkormányzat nevében reméli, hogy a bérleti díj határidőben 
befizetésre fog kerülni.

Dr. Dóczy Mairann:  Az általános iskolára most ki fogja fizetni a működtetési 
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költségeke és egyáltalán az önkormányzat tulajdona marad az épület?

Rostási Mária jegyző: Az úrkúti általános iskolát a KIK fogja működtetni, így fizeti 
annak közüzemi díjait, a karbantartás diját, stb. Az ingatlan tulajdonjoga marad az 
úrkúti önkormányzaté, de a vagyonkezelői joggal az meg lesz terhelve, és a  jelen 
Vagyonkezelési  szerződésben foglaltak mindkét fél részére betartandó.

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

                                 Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4 /2013. (I.31) önkormányzati határozata    
általános iskola állami fenntartásba adásával kapcsolatos 
szerződések.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) ál-

tal használat önkormányzati tulajdonú ingatlanokra  vagyonkeze-
lési, illetve bérleti szerződésről szóló előterjesztést megtárgyalta,
azt elfogadja

2) az  önkormányzat tulajdonában lévő, 41 hrsz-on elhelyezkedő 
4092 m2 nagyságú  iskola elnevezésű ingatlant a KIK vagyonke-
zelésébe adja e határozat mellékletét képező Vagyonkezelési 
szerződés alapján

3) az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő sportcsar-
nok használatáról szóló bérleti szerződést – mely e határozat 
mellékletét képezi -  megismerte, azt elfogadja

4) Az 2-3 pontban körülírt szerződések aláírására felhatalmazza Úr-
kút Község Önkormányzat Polgármesterét.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5.napirend Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
                     Megállapodás felülvizsgálata.
                     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:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5 /2013. (I.31) önkormányzati határozata    
Nemzetiségi önkormányzattal kötött Együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálata
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a települési német nemzetiségi önkormányzattal kötött megálla-

podások  felülvizsgálatáról  szóló  előterjesztést  megtárgyalta  és
azt elfogadta,

b) megállapítja hogy az Együttműködési Megállapodás módosításá-
ra jelenleg nincs szükség.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

6.napirend: Vegyes ügyek.

a) Köztisztviselők 2013. I. félévi teljesítmény céljainak meghatározása.
           Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a hét elején érkezett 
meg a Magyar Közlöny, melyben  A  közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről 
szóló  10/2013. (I.21.) Korm. rendelet 2013. július 1.-i hatályba lépéssel kerül 
alkalmazásra. Ezért javasolja a Képviselő-testületet, hogy az  előterjesztésben 
meghatározott célok csak 2013. I. félévére vonatkozzanak, mert a II. félévtől már az 
új jogszabály alapján kell a célokat, illetve az értékelést megállapítani.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6 /2013. (I.31) önkormányzati határozata    

                                Köztisztviselők 2013. I. félévi teljesítmény céljainak
                                meghatározása.
      
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglaltakra figyelemmel a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2013.  I. félévi célokat a következők 
szerint határozza meg:

1) A képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi 
pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő 
időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerű-
ségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a 
Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

2) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó dokumen-
tumok elkészítése.

3) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a 
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.
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4) A költségvetés és végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatás 
nyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági 
szempontok folyamatos érvényesítése.

5) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel össze-
függésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

6) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
7) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek 

egysége szerkezetbe foglalása.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. február 25-ig gondoskodjon a
jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
Felkéri a jegyzőt, hogy  2013. március 10. napjáig a hivatalban dolgozó 
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. március 10.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                         Rostási Mária
polgármester                                                              jegyző
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