
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:32-9 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013.  június 13-án            
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Farkas István képviselő   
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő
                         
Tanácskozási joggal megjelent : Rostási Mária jegyző

Meghívott és nem jelent meg:  Kardos Antalné nemzetiségi önk. elnök
                                                                  
Távolmaradását bejelentette  Nagy Szabina  képviselő                                              

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 6 fő jelen van.

Ezt követően ismertette a rendkívüli  ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
– 6  igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND: 1) Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására létrehozott 

                         önkormányzati társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester

                     2) Vegyes ügyek.

                          a) Árvíz károsultak részére támogatás. 

                              Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
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1.NAPIREND: Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására létrehozott 

                         önkormányzati társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Rostási Mária jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a jogi személyiségű társulás 
létrehozására az idő rövidsége miatt,  első korban Ajka erre nem igazán akart 
vállalkozni, így felajánlotta a feladat-átvállalási megállapodás megkötését a jelzett 
feladatok ellátására. Ezt követően elmondja, hogy neki jogi-pénzügyi  kétségei 
merültek fel,így felvette a kapcsolatot a Kormányhivatallal és az államkincstárral is. 
Végül tisztázódott,- amit  már a múlt heti testületi ülésen is jelzett – vagy   helyileg 
látja el Úrkút Község Önkormányzat saját maga e feladatokat, és akkor működési 
engedély kell, ami  elég hosszadalmas folyamat és július 1-ére biztos hogy nem lett 
volna meg, ami azt jelentené, hogy legalább egy hónapig az állam nem finanszíroz, 
így  az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell fedezni pl. az adott havi bért és 
egyéb kiadásokat. Feladat-átvállalási megállapodást a központi költségvetési  
törvény nem ismer, vagyis normatíva nem igényelhető. Ajka Város Jegyzőjével való 
konzultálása után,  mégis a jogi személyiségű társulás létrehozása az idő rövidsége 
miatt is a  legcélszerűbb, leggazdaságosabb,   mivel így a jelenlegi  szociális és 
gyermekjóléti feladatokra létrehozott intézményi társulást kell átalakítani, az  
érvénybe lévő jogszabályok alapján, így az emelt normatívára lesz jogosult az 
átalakult társulás. Ezért a korábbi  testületi üléseken meghozott  29/2013. (V.29.) 
számú határozatot ( a szociális és gyermekvédelmi társulási megállapodás 
felmondása), valamint a 35/2013. (VI.6.) számú  (szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátása) határozat visszavonását javasolja.

Pichler Józsefné képviselő: A jegyző által elmondottakkal egyetért, annál is inkább, 
mert a Pénzügyi Bizottság is most tárgyalta az előterjesztést. Mivel az 
önkormányzatnak így fizetési kötelezettség nem keletkezik, a feladatot ugyanúgy 
ellátja az átalakuló társulás mint korábban, javasolja a határozati javaslatban 
megfogalmazottak, és így a Társulás Megállapodás  elfogadását is.

Fülöp Zoltánné polgármester: Neki is ez a megoldás  szimpatikusabb mint a 
korábbiak voltak. Javasolja előbb a két korábban meghozott határozat 
visszavonását.

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2013. (VI.13.) önkormányzati határozata

                                önkormányzati határozatok visszavonása.

A Képviselő-testület   29/2013. (V.29.) számú és szociális és 
gyermekvédelmi társulási megállapodás felmondása, valamint a 
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35/2013. (VI.6.) számú és szociális és gyermekvédelmi feladatok
ellátása című határozatait azonnal hatállyal  visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2013. (VI.13.) önkormányzati határozata

                                szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására társulás

                                Úrkút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete

1)  az Ajka, Halimba, Öcs, Szőc és Úrkút tele-
pülésekkel szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására lét-
rehozott nem jogi személyiségű társulás társulási megállapo-
dását a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően felülvizsgálta. 

2)  javasolja a társulás tagönkormányzatainak
új jogi személyiségű társulás létrehozását Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás elnevezéssel. 
3)  a nem jogi személyiségű társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata eredményeképpen létrejövő Tér-
ségi Családsegítő és Gyermekjóléti  Társulás társulási megállapo-
dását jóváhagyja. 
4) a Térségi Családsegítő és Gondozási Köz-
pont  Alapító okiratát elfogadja. 
5)  a Társulási Tanácsba Fülöp Zoltánné pol-
gármestert delegálja. 
6)  felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármes-
tert, hogy a társulás alakuló ülésén a társulás megalakulása mellett
szavazzon és az erre vonatkozó megállapodást – a tagönkormány-
zatok  képviselő-testületeinek  jóváhagyó  határozata  birtokában  -
aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 25. 

2.NAPIREND:  Árvíz károsultak részére támogatás.
 
                         Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István képviselő: A támogatásokkal csak akkor tud egyet érteni, ha azok is
kapják, akiknek szánja az ember.
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Fülöp Zoltánné polgármester: Az  államkincstár  e  célra  létrehozott  számlájára kell
utalni a támogatást, így biztos hogy az célt is ér. Javasolja 50.- Ft/lakos összeget
megállapítani, vagyis 2110 fő lakost alapul véve, 105.500.- Ft-ot.

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

Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2013. (VI.13.) önkormányzati határozata
árvíz károsultak részére támogatás.

Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Duna
áradása miatti  árvízvédelmi munkálatok és a keletkezett  károk
helyreállításának  támogatására   105.500  Ft,  pénzügyi
hozzájárulást  biztosít  az  Önkormányzat  2013.  évi
költségvetésében, a  gazdasági tartalék terhére.

Felelős: polgármester, 
Határidő:  azonnal,

Napirendi pontok tárgyalása után:

Képviselői interpellációk, kérdések :

Pichler Józsefné képviselő: Szennyvíz csatornázással,  és a telep építésével 
kapcsolatosan kérdezi a polgármestertől, van-e előbbre lépés.

Fülöp Zoltánné polgármester: A mérnök szabadságon van, vele nem tudott beszélni, 
de a közreműködő szervezetnek (továbbiakban: KSZ) szóban jelezte a képviselők 
által felvetett gondokat. Bánó úr az E.ON-tól nem jelentkezett, így előbbre lépés itt 
nincs.

Farkas István képviselő: Az idő megy, elintézve nincs semmi, és az építésnél nincs 
haladás.

Pichler Józsefné képviselő: Mi lesz, ha ez a beruházás határidőre nem lesz meg?

Fülöp Zoltánné polgármester: A telepnél mindenképp lesz határidő hosszabbítás, 
mert a bányától való áramvételezéshez nem  járul hozzá a KSZ.

Farkas István képviselő: Miért a KSZ mondja meg, hogy honnan biztosítja az 
áramellátást az önkormányzat.

Fülöp Zoltánné polgármester: Egy biztos, a kivitelező akadályközlést jelentett be a 
Fidic szerint a telepre vonatkozóan, ami véleménye szerint elfogadásra kerül. A 
csatorna koncepcionális vizsgálatra került a KSZ-hez.

Farkas István képviselő: A csatorna építést a faluban be kell fejezni határidőben, 
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mert így, ahogy van nem lehet még egy évig.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést18.00 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                          Rostási Mária
polgármester                                                                 jegyző
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