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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

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

 
 

Szám:99-2/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. március 30-án 

(csütörtökön) du. 16.10 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester 

dr. Dóczy Mariann képviselő 
Lisztes Győző képviselő     
Stáll Zsolt képviselő     
Rieger Tibor képviselő 
Pichler Józsefné képviselő 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Farkas István alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : 

- dr. Puskády Norbert jegyző 
- az 10. e) napirendi pont esetében: Lóránd György r. alezredes 

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 16.10-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A kiküldött meghívóhoz képest egy sürgősségi 
indítvány érkezett „Ismételt törvényességi felhívás megtárgyalása” címen. Javaslom a 10. f) 
pontként felvenni a napirendbe. 
A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)  
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelet tervezete a térítési díjakról 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelet tervezete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
Előterjesztő: polgármester 
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4) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)  
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet és a 
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
5) Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: polgármester 
 

6) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési szabályzata 
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
8) 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

9) Az EFOP-1.5.2-16 számú Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben című pályázathoz csatlakozással kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: polgármester 

 
10) Vegyes ügyek 

 
a) Civil szervezetek támogatása 

Előterjesztő: polgármester 
 

b) VergaZrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlása 
Előterjesztő: polgármester 
 

c) Nemesné Estók Szilvia óvodavezető kérelmével kapcsolatos elvi döntés 
Előterjesztő: polgármester 

 
d) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: jegyző 
 

e) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 

f) Ismételt törvényességi felhívás megtárgyalása 
 Előterjesztő: polgármester 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:  
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 

Előadó: polgármester 
 

(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

Kérdés, hozzászólás:  
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Fülöp Zoltánné polgármester: Szeretném néhány dologgal kiegészíteni. Az Ady utca 20. 
bekötésére kértem három árajánlatot, az érdekeltségi hozzájárulás terhére várhatóan májusban 
megtörténik a kivitelezés. A kulturális közfoglalkoztatás úgy néz ki lassan elindul, idén is 
Horváthné Rieger Anitát szeretnénk foglalkoztatni. Gyurom János kapcsán jelzem, hogy 
utána jártunk a munkájának, más településekkel nem vette fel a kapcsolatot, illetve sok 
negatív visszhangot kapott több korábbi munkája is, ezért véleményem szerint el kell utasítani 
az ajánlatát. Az óvodai ételszállítás kapcsán Lisztes Győzőnek köszönöm, hogy megnézte az 
ételszállító kordélyt. Megállapítása szerint a jelenlegire új, nagyobb kerék kell, ami elbírja a 
vasszerkezetet és az ételt, ami miatt viszont ingatag lenne a szerkezet. Mindenféleképp más 
megoldást kell keresni a problémára. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Valamilyen motorizált megoldásra van szükség. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Jelenleg az Úrkút SK segít be az ételszállításba. Azt már a 
múltkori testületi ülésen is elmondtam, hogy az ételkiszállítás nem igényel gépjárművet. A két 
óvoda között viszont, tekintettel a kordély állapotára, igen. Egyeztettem Vágfalvi Norberttel a 
témában. Jelenleg ők finanszírozzák a sofőr és a kisbusz költségeit is, ezt március végéig 
vállalták. Ezt követően a sofőr megbízási díját kellene finanszíroznunk csak, a 
benzinköltséget továbbra is az SK állná. A megbízási díj 20 000 forint lenne. Kényszer 
helyzetben vagyunk, valamilyen megoldást kell találni a problémára. A délelőtt folyamán volt 
nálam a Deltacat Kft., akik árkokat profiloznának, melyért cserébe a földet vinnék el. Ha van 
valakinek javaslata, keressen meg. Megnézettük szakemberrel az óvodát, hogy bölcsődét 
hogyan lehetne megoldani. Adott a tervezésre árajánlatot, melynek az összege bruttó 1 millió 
forint körül lenne. Ebben szerepelnek a szakági tervezések költségei is. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Új épületben való elhelyezésre nincs lehetőség?  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Nincs az önkormányzatnak megfelelő ingatlana hozzá. 
 
Rieger Tibor képviselő: És az iskolai étkeztetés az iskolában folyna? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, ott egy melegítőkonyhát szükséges kialakítani. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Az iskola területén ott van a régi Pataky-féle ház, abban lehetne 
kialakítani menzát. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Megvizsgáljuk a lehetőségeket. Tájékoztatom továbbá a 
Képviselő-testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat szeretné átvenni az iskola és az óvoda 
fenntartását. Ugyebár mindkét intézményben nemzetiségi nevelés-oktatás folyik, így erre 
lehetőségük van, viszont szükség van az önkormányzat egyetértésére is, mivel esetleges 
forráshiány esetén nekünk kell biztosítani a forrást. Kardos Antalné elnök-helyettessel és az 
iskola vezetőivel voltunk a Nivegy-völgyi Általános Iskola és Zeneiskolában, ahol az ottani 
igazgató asszony osztotta meg a tapasztalatait. Ők szeptember óta vannak a nemzetiségi 
önkormányzat fenntartásában és csak pozitív tapasztalataik vannak. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Ez miért éri meg a nemzetiségi önkormányzatnak? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Magasabb összegű normatívát kapnak a nemzetiségi 
önkormányzatok erre a feladatra. A Nivegy-völgyi Általános Iskola vezetője is azt mondta, 
hogy sokkal rentábilisabb a fenntartása az intézménynek. Ahhoz, hogy 2018. szeptember 1-el 
átvegye az intézményeket, ahhoz minél előbb meg kell hozni a döntéseket. Ennek oka, hogy 
az átvétel egy hosszas folyamat, ki kell kérni az országos nemzetiségi önkormányzat 
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egyetértését, a Klebelsberg Központ véleményét és az illetékes minisztérium dönt az 
engedélyezésről. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Ez nagy munkával jár, de megéri, ha kikerülnek az 
intézményfenntartó alól. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: A munka oroszlánrésze a Hivatalban fog lecsapódni. 2013 előtt 
is hasonló létszámmal látta el a feladatait a Hivatal, ezért megoldhatónak tartom. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Még egy utolsó kiegészítésem van a beszámolóhoz. Érkezett 
egy pályázat a háziorvosi felhívásra. A pályázó jelenleg Ausztriában dolgozik, korábban már 
volt háziorvos Ajkán. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 

b) Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: polgármester 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden testületi döntés végrehajtásra került. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadta. 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)  

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A már megtörtént teljesítések kerülnek átvezetésre a 
rendeletben. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Mikor lesz a zárszámadás? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Május 31-ig kell elfogadnia a testületnek. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 
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az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
2.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet tervezete a térítési díjakról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Kiszámoltuk a térítési díjat, ami a szolgáltatás önköltségét 
jelenti. Béreket járulékokat és dologi kiadásokat kellett figyelembe venni. Az óvodában a 
szakmai minimálbér emelkedése miatt jelentős többletköltség keletkezett, így 810 forintra jön 
ki egy adag étel. Ez eddig 670 forint volt. Az állami támogatás 220 forint volt, így fizettek 
450 forintot a szociálisan rászorultak. Az állami támogatás idén sem változott, így jön ki egy 
adag étel ára 590 forintra, a szociális étkeztetés esetében. Ez 140 forintos drágulást jelent. 
Félő, hogy ilyen drágulás esetén nem veszik annyian igénybe a szolgáltatást, ezért kérdezem a 
Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezettől eltérően csökkentsük-e a díjat? 
 
Pichler Józsefné képviselő: Mekkora mozgástere van az önkormányzatnak? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Véleményem szerint az akár 500 forintos díjat is elbírja a 
költségvetésünk, de év közben is van lehetőségünk módosítani. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Javaslom, hogy a 2. § a) pontjában az 590,- Ft helyébe az 530,- Ft 
szövegrész kerüljön. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a módosító 
javaslatot elfogadta. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Még volna egy kérdésem. Az óvodai étkeztetésért hány szülő 
fizet? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Pontos számot nem tudok, de csak nagyon kevés szülőről 
beszélhetünk. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Ezzel nem lehet valamit kezdeni? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Amíg a szülő nyilatkozatát nem támadjuk meg, addig 
véleményem szerint nem lehet vele mit kezdeni. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Azért utána nézünk, hogy milyen lehetőségeink vannak. 
Egyébként gyermekétkeztetésre kapunk állami normatívát, amely fedezi ezeket a költségeket. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 
a térítési díjakról 

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

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 
 

3.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelet tervezete a helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről 

 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Már többször felvetődött ez a téma. Úgy gondolom, hogy 
érdemes a szabályozni a tárgykört, mivel vannak olyan értékeink és állampolgáraink, akik 
méltóak az elismerésre. Jelentős anyagi vonzattal nem jár, de mégis egy erkölcsi elismerést 
jelent a kitüntetés. 
 
Rieger Tibor képviselő: Nekem volna egy módosító javaslatom. Mindhárom elismerés 
tekintetében Díszoklevél felirat szerepel az oklevélen, de az nem, hogy azt melyik 
kitüntetésért kapta. A plakett és az emlékérem alatt szerepel, hogy melyik elismerésért kapta, 
javaslom, hogy ennek megfelelően az okleveleken is kerüljön feltüntetésre az elismerés címe. 
Javaslom tehát, hogy az 1. mellékletben a „„Díszoklevél” felirat” helyébe „„Díszoklevél” 
felirat, alatta az „ÚRKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” felirat”, a 2. mellékletben a 
„„Díszoklevél” felirat”” helyébe a „„Díszoklevél” felirat, alatta az „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT”” 
felirat és a 3. mellékletben a „„Díszoklevél” felirat” helyébe a „„Díszoklevél” felirat, alatta az 
„ÚRKÚT KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVELE” felirat” szöveg lépjen. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a módosító 
javaslatot elfogadta. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 
a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról 
és adományozásának rendjéről 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 
 

4.NAPIREND:Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)  
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (III.22.) önkormányzati 
rendelet és a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Két jogszabályt szükséges módosítani. A települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendeletből hatályon kívül kell helyezni 
a személyes adatok kezelését, mivel nincs jogszabályi felhatalmazás azok kezelésére. A 
vagyongazdálkodási rendelet esetében törvény nem írja elő a forgalomképes vagyontárgyak 
szabályozását, ezért célszerű azt hatályon kívül helyezni, így az esetleges változásokkor nem 
kell külön módosítást végrehajtani. 
 
Pichler Józsefné képviselő: A személyes adatok kezelésének lehetősége nélkül, hogy történik 
az adók módjára történő behajtás? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az adók módjára történő behajtást a NAV végzi. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
és a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
5.NAPIREND: Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás: 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben szükséges elfogadni a tárgyévi közbeszerzési 
tervet. Ami szerepel benne, azt nem kötelező végrehajtani, de e nélkül nem lehet 
közbeszerzést kiírni. A tervben nem szereplő közbeszerzés esetén, előbb a tervet szükséges 
módosítani. A jelenlegi tervben nem szerepel a 70 millió forintos egyedi támogatás, mivel a 
támogatói okirat és így a pénz sem áll még rendelkezésre. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testületeÚrkút Község Önkormányzatának 2017. évi 
Közbeszerzési Tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
Felelő: polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

6.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési 
szabályzata 

 
Előterjesztő: polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Korábban már elfogadtuk a közbeszerzési szabályzatot, 
azonban a jogszabályváltozások miatt szükséges volt felülvizsgálni. Javaslom a Firmiter Bt. 
által készített szabályzat elfogadását, a korábbi szabályzat egyidejű hatályon kívül helyezése 
mellett. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Közbeszerzési szabályzatáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testületeÚrkút Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, egyúttal hatályon kívül helyezi a 
66/2012. (X.25.) és 23/2015. (IV.13.) önkormányzati 
határozatokat. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Felelő: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7.NAPIREND: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Funkcióbővítésről van szó, amit az óvodavezető 
kezdeményezett. A kormányzati funkció alatt oktatásokat tud az óvoda szervezni 
óvodapedagógusok és dajkák számára. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának 
módosításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító 

Okiratának módosítását e határozat 1. számú 
melléklete, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 
2. számú melléklet alapján fogadja el. 
 

b) felkéri a jegyzőt, hogy az a) pontban foglalt Alapító 
okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásba 
vétel céljából küldje meg. 

 
Felelős: jegyző, óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
 

8.NAPIREND: 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 
Előterjesztő: polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Meg kell határozni, hogy mikor lehet a gyermekeket beíratni. 
Óvodavezető javaslatára a május 15-16-i dátumot javasoljuk elfogadni. Óvodai csoportból 
hármat szükséges indítani, tekintettel arra is, hogy a bölcsődei ellátást is biztosítania kell az 
önkormányzatnak. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –az alábbi 
határozatot hozta: 
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
a 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról, valamint a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
 
1.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

fenntartásában működőNémet Nemzetiségi Óvodában 
a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok 
számát három csoportban határozza meg. 
 

2.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában a 2017/2018-
as nevelési évre történőóvodai beíratás időpontját 
2017. május 15-én és 16-án, 8 – 16 óra közötti 
időtartamban határozza meg. 
 

4. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással 
kapcsolatos hirdetmény szövegét a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyben 
szokásos módon gondoskodjon arról, hogy az óvodai 
beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a 
jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény 
jelenjen meg. 

 
Felelős:polgármester, jegyző, óvodavezető 
Határidő:értelem szerint 
 

9.NAPIREND: Az EFOP-1.5.2-16 számú Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben című pályázathoz csatlakozással kapcsolatos döntések 

 
Előterjesztő: polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Korábbi polgármesteri beszámolóban már jeleztem, hogy az 
ajkai önkormányzat konzorciumi formában kívánja benyújtani a pályázatot. 100 %-os 
támogatási intenzitású pályázatról van szó. Nyertes pályázat esetén Úrkútra 5,2 millió forint 
jut továbbtanulásra. Terveztek 7 millió forint értékben lakhatási támogatást, a falu két végére 
és a térre térfigyelő kamerát, továbbá kültéri felnőtt fitneszparkot, alkotóházakhoz 
anyagköltséget, rezsiköltséget számoltak. A pályázat benyújtásának határideje március 31, 
ezért holnapi nap folyamán szükséges a konzorciumi megállapodást aláírni. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az EFOP-1.5.2-16 számú Humán közszolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben című pályázathoz 
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csatlakozással kapcsolatos döntésekről 
 

1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatási kérelmet nyújt be Ajka város 
Önkormányzatának konzorciumi vezetésével az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 
Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben EFOP-1.5.2-16 címmel meghirdetett 
pályázati felhívásra„Humán közszolgáltatások 
fejlesztése Ajka térségében” címmel. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 
500.000.000 Ft. 

 
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Konzorciumi 
megállapodást a résztvevő partnerekkel aláírja és a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2017-2018-2019-2020. évi 
költségvetésbe tervezze be. 

 
Határidő:2017. április 1. 
Felelős:polgármester 

 
 
10.NAPIREND: Vegyes ügyek 
 
a) Civil szervezetek támogatása 
 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Kilenc pályázat érkezett.  A költségvetési rendeletben 1.2 millió 
forint előirányzatot terveztünk erre a célra. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a pályázati 
célokat. A javaslat kidolgozásánál azt tartottuk szem előtt, hogy aki pályázatot nyújtott be, az 
részesüljön támogatásban értékelve ezzel a munkájukat, valamint ha több részfeladatot jelölt 
meg, akkor valamelyik célfeladatra elegendő legyen. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
a „Tiszta Forrás” Alapítvány támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Tiszta Forrás” Alapítványt 200 000,- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
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pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet 150 000,- Ft 
összegű támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület 
támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesületet 150 000,- 
Ft összegű támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
a Hauser Lajos Emlékalapítvány támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hauser Lajos Emlékalapítványt 200 000,- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az Úrkúti Polgárőr Egyesület támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkúti Polgárőr Egyesületet 150 000,- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június15. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör egyesületet 100 000,- Ft 
összegű támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az AcroDance Akrobatikus Sporttánc egyesület úrkúti 
szakosztály támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
AcroDance Akrobatikus Sporttánc egyesület úrkúti 
szakosztályát 100 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
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az Orgonavirág Nyugdíjas Klub támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Orgonavirág Nyugdíjas Klubot 50 000,- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
a Lóval az Egészségért Egyesület támogatásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Lóval az Egészségért Egyesületet 100 000,- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 

 
b) Verga Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlása 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkérem dr. Puskády Norbertet, hogy ismertesse az 
előterjesztés lényegét. 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Korábbi testületi ülésen az út megvételéről döntött a testület, 
azzal, hogy utasította a polgármestert, hogy vizsgálja meg a térképi adatbázis egyezését a 
természetbeli állapottal. A Verga Zrt. volt ebben segítségünkre, a rendelkezésünkre bocsátott 
egy felvételt, ami jól látszódik, hogy az ingatlanok határvonalai nem egyeznek a természetbeli 
állapottal, vagyis a jelenleg használt út, nem a 136/4 hrsz-ú saját használatú út megnevezésű 
ingatlan határain belül halad, hanem bekanyarodik a 135 hrsz-ú meddőhányó megnevezésű 
ingatlanba. Korábban egyeztettünk Csík Attilával, hogy ő megvásárolná a 135 hrsz-ú 
ingatlant, azonban a Képviselő-testületnek dönteni kell, hogy hol menjen a jövőben az út 
nyomvonala. Mivel egy meredek dombokkal övezett helyről beszélünk, ezért a Fenyves utca 
az Orgona és Erdész utcával nehezen összeköthető a 135 hrsz-ú ingatlanon keresztül. A 
javaslatunk szerint, mivel a településrendezési terv módosításával lesz lehetőségünk 
változtatni a szabályozási terven, a saját használatú út és a meddőhányó megvásárlásával a 
jelenlegi nyomvonalon telekmegosztással alakítjuk ki az Orgona, illetve Erdész és Fenyves 
utcák összekötését. A telekmegosztást követően a meddőhányóból fennmaradó részt 
megvásárolja Csík Attila, a másik fennmaradó részen pedig zöldterület alakítható ki. 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönöm. Schumacher István, a Verga Zrt. vezérigazgatója 
támogatja az elképzeléseinket, az értékbecslésben megállapított vételárat elfogadja. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
aVergaZrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. megvásárolja a VergaZrt-től az úrkúti 136/4 hrsz-ú saját 

használatú út megnevezésű ingatlant bruttó 257 000,- 
Ft-ért, míg a 135 hrsz-ú meddőhányó megnevezésű 
ingatlant bruttó 1 208 000,- Ft-ért a költségvetés K6 
Beruházások – Telekvásárlás előirányzat terhére, 

2. hatályon kívül helyezi a 73/2016. (X.27.) határozatban 
a „135,” szövegrészt. 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. június 15. 
 

c) Nemesné Estók Szilvia óvodavezető kérelmével kapcsolatos elvi döntés 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Költségvetés tárgyalásakor is felmerült ez a kérdés. A jelenlegi 
szakácsnő idén nyugdíjba megy, szakácsnő nélkül viszont nem működhet az óvoda. A 
felmentési idő nyolc hónap, és ennek fele alól kell mentesíteni a munkavégzés alól. Mivel 
ilyen hosszú a felmentési idő, ezért a szakácsnő mellé szükséges még egy státuszt, illetve 
forrást biztosítani. 
 
Lisztes Győző képviselő: Szó volt róla, hogy az óvodán belül, egy konyhai kisegítő végzi el a 
szakácsnő tanfolyamot. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, el is kezdte, azonban abbahagyta, mivel EU-s tanfolyamra 
lett beíratva, ahol angol nyelven is le kellett volna vizsgáznia, amit nem tudott vállalni, ezért 
inkább visszafizeti a tandíjat az óvodának. A határozati javaslat alapján megkezdjük a 
tárgyalásokat a helyettesítésről. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
Nemesné Estók Szilvia óvodavezető kérelmével 
kapcsolatos elvi döntésről 
 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Német Nemzetiségi Óvoda szakács munkakörű Tróbert 
Jánosné dolgozó felmentési ideje alatt szükségessé váló 
helyettesítő foglalkoztatásához szükséges forrást a 
2017. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

2.) Felkéri az óvodavezetőt, hogy a munkakör zavartalan 
ellátása érdekében az álláshely betölthetőségéig történő 
helyettesítés érdekében a polgármesterrel és jegyzővel 
együttműködve a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
d) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy a beszámolóból is kitűnik, hiába lettek kialakítva a 
járások és került el sok feladat, a munka nem lett kevesebb. Ami az éves munkát nehezítette 
még, hogy egy kolléganő folyamatosan táppénzen van, akinek a helyettesítését meg kellett 
oldani. További kihívás volt az önkormányzati ASP bevezetése, mivel a programok újak, 
bonyolultak és sok működési probléma is van vele. 
 
Pichler Józsefné képviselő: És a kolléganő vissza fog jönni dolgozni? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, várhatóan áprilisban újra munkába áll, azzal, hogy ki kell 
adni a szabadságát. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az Úrkúti 
Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
e) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Véleményem szerint Úrkút közbiztonsági helyzete jó, akik itt 
élünk ezt tapasztaljuk. Kisebb rendbontások előfordulnak, azonban a térség statisztikájához 
képest Úrkút adatai megnyugtató képet mutatnak. Kérem Lóránd György r. alezredes urat, 
hogy ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg. 
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Lóránd György r. alezredes: Köszönöm a szót. Kiemelném, hogy csak két bűncselekmény 
történt, míg betöréses lopás nem volt. Falopás bűncselekménye nem valósult meg, azonban 
szabálysértési értékre el falopás volt. Közbiztonsági deficit a településen nincs, ugyanis 
minimum négynaponta van a településen rendőri jelenlét. Határőrizettel kapcsolatosan 
elmondom, hogy abból minden kapitányság kiveszik a részét, ez miatt a körzeti megbízott 
nem tartózkodik itt mindig. Ettől függetlenül a rendezvényeken biztosítjuk a fokozott 
jelenlétet. A kapitányság területén 854 regisztrált bűncselekmény volt, tavalyelőtt ez a szám 
842 volt. Ez minimális emelkedést mutat, azonban a 2013 évi 2900 bűncselekmény számhoz 
egy harmadára csökkent a szám. Ezt a számot tovább nem igazán lehet csökkenteni. 
Emberöléses bűncselekmény a területünkön nem volt, rablás is csak egy alkalommal, Ajkán. 
Az elkövetőt egyébként sikerült kézre keríteni. A felderítés eredményessége 64 % volt a 
tavalyi évben, mely jónak mondható. Közlekedési helyzettel kapcsolatban elmondom, hogy a 
kollégáim 1-2 ittas vezetőt fogtak meg, melyre a szórakozóhelyek miatt félek, hogy lesz még 
lehetőségünk. Sebességmérő berendezést nem tartok indokoltnak telepíteni, mivel nincs 
megfelelő útszakasz. Kollégám fogadóideje ki van hirdetve, azonban azt veszem észre, hogy 
évek óta nem keresik fel, de a jelenlegi világban, ahol mindenkinek van mobiltelefonja, ezt 
nem is tartom feltétlen indokoltnak. Zárszóként el szeretném mondani, hogy nagyon örülök a 
Polgárőrség megalakulásának. 
 
Lisztes Győző képviselő: A Polgárőrségnek a rendőrség nélkül milyen rendfenntartó 
jogosultságai vannak például egy focimérkőzés során? 
 
Lóránd György r. alezredes: Gyakorlatilag semmi. A rendbontó személyeket visszatarthatja, 
amíg a rendőrség meg nem érkezik a helyszínre. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Már nem jellemző a rendbontás a meccseken. Korábbi években gyakran 
előfordult, de már a meccsekre sem járnak olyan sokan. 
 
Lisztes Győző képviselő: A fémlopások is mintha megszűntek volna. 
 
Lóránd György r. alezredes: Ezen a környéken igen, máshol nem. Ami nagyobb problémát 
jelent és nem lehet vele mit kezdeni az illegális hulladék elhelyezés. Ha nincs tettenérés, 
akkor nem lehet egyértelműen bebizonyítani, hogy ki az elkövető. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönöm a beszámolót, és remélem a jövőben is pozitívan 
alakul az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az Úrkút 
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
f) Ismételt törvényességi felhívás megtárgyalása 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Két törvényességi felhívás fut egymás mellett párhuzamosan. 
Mindkét felhívásnak a tárgya a településrendezési terv. Ez a felhívás a helyi természeti 
értékek jogszabálysértő volta miatt érkezett. Mivel a településrendezési terv felülvizsgálata 
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idén elkezdődik, várhatóan jövő évben el tudjuk fogadni az újat és ki tudjuk küszöbölni a 
jogszabálysértő rendelkezéseket. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (III.30.) önkormányzati határozata 
az ismételt törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, utasítja a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2018. december 31. 
 

Több tárgy, kérdés és interpelláció nem volt, ezért a polgármester az ülést 18 óra 10 perckor 
berekesztette. 

kmft. 

 

Fülöp Zoltánné                                                                         dr.Puskády Norbert 
polgármester                                                                               jegyző 


