
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-8/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. június 4.-én                          
                (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
                        Stáll Zsolt képviselő    

 Távolmaradását bejelentette: Rieger Tibor 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 7 
tagjából 6  fő jelen van, így az ülést megnyitotta.

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

NAPIREND:

1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – rendelet-tervezet.

Előterjesztő: polgármester

2) Óvoda felújítására, valamint a Mester utca felújítására pályázat beadása.

Előterjesztő: polgármester

              NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – rendelet-
tervezet.

Előterjesztő:  polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kérdés, hozzászólás: 

Pichler Józsefné képviselő: A költségvetési rendelet módosításában azok a tételek 
szerepelnek, amelyeket már a Képviselő-testület elfogadott, illetőleg az állami támogatások 
rendezése.

Farkas István alpolgármester: Kérdésként teszi fel, hogy a gazdasági bizottság is 
megtárgyalta-e a rendelet-tervezetet.

Pichler Józsefné képviselő: Igen, és azt változtatás nélkül elfogadta.

Fülöp Zoltánné polgármester: A költségvetés módosításával kapcsolatban elmondja,hogy 
vannak olyan tételek, amit a Képviselő-testület befolyásolhat, és vannak olyanok, amelyeket 
nem. Javasolja a rendelet-módosítást változtatás nélkül elfogadni.

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

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

2.NAPIREND: Óvoda felújítására, valamint a Mester utca felújítására pályázat beadása.

 Előterjesztő:  polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Lisztes Győző képviselő: Amennyiben a Mester utca 5 cm burkolatot kap, hogy fog kinézni a 
patika előtti tér?

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Miért nem lesz aszfaltozva az egész tér?

Fülöp Zoltánné polgármester: Az 5 cm-es burkolat a csatlakozásnál nem lesz gond, mivel 
majd a kivitelező ezt meg tudja csinálni úgy, hogy jó legyen. Nem volt szó arról, hogy az 
egész tér aszfaltozva lesz, arról volt szó, hogy csak a Mester utca a buszfordulóval együtt.

Dr. Dóczy Mariann képviselő: Az óvoda felújítására mennyi a pályázati összeg?

Rostási Mária jegyző: A maximálisan igényelhető pályázati támogatás 30 millió Ft. Az 
óvodára a megpályázott összeg 29.991.952.- Ft

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

Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2015. (VI. 4.) önkormányzati határozata
az óvoda felújításáról.
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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
úgy dönt, hogy az ”Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt 
pályázat  keretében

1)  az 1. ab)  70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 
intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása 
pályázati alcélok alapján pályázatot kíván benyújtani az úrkúti óvoda felújítására, 
mely bruttó 29.991.952  - Ft összköltségű beruházás. A pályázat keretében bruttó
28.492.354,. –ft  összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, és az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a K7 Felújítások,8. Önkormányzati 
pályázatokhoz önrész terhére biztosítja a bruttó 1.499.598 Ft összegű saját erőt.

2) az 1. b)  Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélok alapján pályázatot kíván 
benyújtani a  Mester utca út felújítására, mely bruttó  20.933.263- Ft 
összköltségű beruházás. A pályázat keretében bruttó 15.000.000. Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást igényel, és az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a K7 Felújítások 7. Önkormányzati utak elújítása terhére biztosítja 
a bruttó  5.933.263.-  Ft összegű önerőt.

3) A Képviselő-testület  nyilatkozza, hogy
a) a kérelemben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak 

és hitelesek,

b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

c) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, 
illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült,

d) adósságrendezés alatt nem áll,

e) nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

4) A Képviselő-testület  felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen.

       Felelős: polgármester, jegyző
       Határidő: 2015. június 9.

NAPIREND UTÁN:

Képviselői interpellációk, kérdések  :

Pichler Józsefné képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy mi van a tavaly szeptemberi árvíz 
utáni csapadékvíz elvezető árkok helyreállításával?

Fülöp Zoltánné polgármester: A mai nap elkezdte a kivitelező a munkálatokat.

Lisztes Győző képviselő: A Temető utcai vízvezeték felújítására vonatkozó képviselő-
testületi döntés végrehajtása hol tart? Elmondja, hogy  a Temető utcában az elmúlt 
napokban újra csőtörés volt. Kíváncsi lenne, ki fizeti azt a rengeteg vizet, ami csak ott, a 
Temető utcában ilyenkor elfolyik.

Fülöp Zoltánné polgármester: A tervek elkészítésére megadta a hozzájárulását, szerinte 
ezek engedélyeztetési eljárás alatt vannak.
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Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                         Rostási Mária

polgármester                                                                               jegyző
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