
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.
                    mobil:06-70-3146173.

E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...

Szám:32-4 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. március 21-én          
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes  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 és részt vesz: Rostási Mária jegyző

Meghívottak és megjelentek:   7. napirendi ponthoz: Ajka Város 
Rendőrkapitánysága részéről: Lorán György r. alezredes, Timár Krisztián r. őrnagy, 
Pintér Balázs r.ftörm.
                                                                  
Távolmaradását bejelentette  Nagy Szabina  képviselő    és                                      
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) Úrkút Községi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosítása 

-  rendelet-tervezet.                    

Előadó: polgármester
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2) Az  önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyongazdálkodás  szabályairól
szóló rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

 

3) Intézményi étkezési térítési díjak megállapítása – rendelet-tervezet.

Előadó: jegyző

4) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása.

Előadó: jegyző

5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és
közszolgálati  ügykezelők  közszolgálati  jogviszonyának  egyes
kérdéseiről szóló rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

6) Az ebtartásról szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése - rendelet-tervezet -.

Előadó: polgármester

7) Beszámoló  Úrkút  község  2012.  évi  bűnügyi  és  közbiztonsági
helyzetéről.

(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

Előadó: Ajka Városi Rendőrkapitányság

8) Vegyes ügyek.

a) Az Önkormányzat 2013 évi közbeszerzési terve.

Előadó: polgármester

b) Az  óvodai  beiratkozás  ideje  és  az  óvodai  felvételi  körzet
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meghatározása.

Előadó: polgármester

c) Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve.

Előadó: polgármester

d)  Hozzájárulás  pályázat  benyújtásához  és  az  önrész
biztosításához.

Előadó: polgármester

e) Gyermeknap megrendezéséhez költség hozzájárulás kérése.

Előadó: polgármester

f) Műfüves labdarugó pálya építésére pályázat benyújtásáról.

Előadó: polgármester
              
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a) 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 : Úrkút Községi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosítása -  
                     rendelet-tervezet.

                    Előadó: polgármester

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

Pichler  Józsefné  képviselő:  A  módosítás  tartalmazza  mindazokat  a  feladatokat,
amelyekről  a  képviselő-testület  korábbi  ülésein  döntött,  illetve  az  állami
támogatásokat.  A maga részéről  javasolja a 2012 évi  önkormányzati  költségvetés
módosításának elfogadását.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3 /2013. (III.22..) önkormányzati rendelete    
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 
(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

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

2.napirend:  Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet-tervezet.

                    Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler  Józsefné  képviselő:  Elmondja,  hogy az  előterjesztésben érthetően le  van
írva,  jogszabályi  hivatkozássokkal  alátámasztva,  hogy  az  önkormányzat,  mint  a
vagyon tulajdonosa mikor mit tehet. Ettől függetlenül nagyon oda kellett figyelnie míg
tanulmányozta  az  előterjesztést  és  a  rendeletet,  hogy  megértse.   A  tervezet
elfogadását javasolja.

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  Ő  is  úgy  gondolja,  hogy  az  előterjesztésben  és  a
tervezetben megtalálható mindaz, amit jogszabály előírt. A rendeletet javasolja ő is
elfogadásra.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4 /2013. (III.22.) önkormányzati rendelete    
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól.

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

3.napirend: Intézményi étkezési térítési díjak megállapítása – rendelet-tervezet.
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                    Előadó: jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: A két lisztérzékeny tanuló hányadik osztályba jár?

Rostási Mária jegyző: Mindkettő első osztályos.

Pichler Józsefné képviselő: Nyilván mindkettő óvodába is járt. Akkor tudott az óvoda 
főzni a 2 liszt érzékeny gyermeknek is?

Rostási Mária jegyző: Nem, az óvoda egyértelműen elzárkózott akkor is és most is, 
mivel nincs meg az erre az étkezési formára a megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező személyi állomány, illetve a felszerelés. A két gyermeknek óvodás 
korukban a szülők vitték az ételt, így azzal nem is volt addig gond. Ezt az iskolába 
már nem tették meg.

Pichler Józsefné képviselő: Ez a 300 e/Ft egy tanévben plussz kiadás 2 gyermeknek.
Nagyon sok.

Farkas István képviselő: Már annyi ételfutár van akik speciális étrendről is 
gondoskodnak, és helyszínre szállítással. Nagyon jó a Gastroyal, ott biztos lehet 
rendelni lisztérzékenységre is. Utána kell nézni.

Fülöp Zoltánné polgármester: A helyi vendéglátósoknál már ő is utána nézett, de 
mivel náluk is nagyon gazdaságtalan, ez a speciális étrend, így nem vállalta egyik 
sem. Javasolja a rendelet-tervezet ilyen formában való elfogadását, és a következő 
tanévben  alapos megfontolást igényel a Képviselő-testület részéről is, hogy tudja-e 
vállalni a  plussz 300 e/Ft kiadást.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5 /2013. (III.22.) önkormányzati rendelete    

                                  az étkezési térítési díjakról.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  92. §-ának (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el:

1.§ Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvodai konyha étkezési térítési díjai:
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(1) Óvodai ellátottak térítési díja:
nyersanyag 
norma

áfa összesen kerekítve

Ebéd 173,00 Ft 46,71 Ft 219,71 Ft 220,00 Ft
Tízórai   38,00 Ft 10,26 Ft   48,26  Ft    50,00 Ft
Uzsonna   38.00 Ft 10,26 Ft   48,26 Ft    50,00 Ft

(2) Felnőtt étkezők térítési díjának összeg
nyersanyag
-norma

rezsiköltség áfa összesen kerekítve

ebéd 249,00 Ft 223,00 Ft 127,44 Ft 599,44 Ft 600,00 Ft

2. § Hauser Lajos Általános Iskolai tanulók részére az Úrkúti Napközi Otthonos 
Óvoda  konyháján biztosított napközis étkeztetés térítési díjai:
(1) Általános iskolai ellátottak térítési díja:

nyersanyag 
norma

áfa összesen kerekítve

ebéd 234,00 Ft 63,18 Ft 297,18 Ft 295,00 Ft
tízórai  39,00 Ft 10,53 Ft  49,53 Ft  50,00 Ft
uzsonna  39,00 Ft 10,53 Ft  49,53 Ft  50,00 Ft

(2) Általános iskolai tanulók diétás étkeztetésének térítési díja:
nyersanyag 
norma

áfa összesen kerekítve

diétás ebéd 239,00 64,53 Ft 303.53 305,00

(3) A (2) bekezdés szerinti diétás ebédet a Magyar Imre Kórház Ajka útján biztosítja 
az Önkormányzat.
3. § (1) Szociális étkeztetés intézményi térítési dija:
               a) ebéd elvitellel 380.- Ft/nap
               b) ebéd kiszállítással 430.- Ft/nap
(2) A szociális étkeztetésre való jogosultság az Sztv-ben és a Szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján állapítható meg. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjak az áfá-t is magukba foglalják.
4. § A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: 0.- Ft.
5. § Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) 
önkormányzati rendelet.

Fülöp Zoltánné                                                   Rostási Mária
polgármester                                                          jegyző

4.napirend:  Egyes  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól,
valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása.

Előadó: jegyző
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 

Rostási Mária jegyző:  Elmondja, hogy a helyi rendeletet, amely a munkaidőn kívüli
házasságkötések  térítési  díjairól  szól,  már  2011  évben  meg kellett  volna  alkotni,
azonban ez idáig elmaradt. Most a Veszprém Megyei  Kormányhivatal  körlevélben
hívta fel a képviselő-testületek figyelmét e hiányosság pótlására.

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  Egyetért  a  rendeletben  meghatározott  díjakkal,
javasolja azok elfogadását.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6 /2013. (III.22.) önkormányzati rendelete    

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 
valamint  a fizetendő díjak mértékéről

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

5.napirend: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és
közszolgálati  ügykezelők  közszolgálati  jogviszonyának  egyes
kérdéseiről szóló rendelet-tervezet.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas  István  képviselő:  A korábbi  rendeletekben  is  benn  volt  a  20  %-os
illetménykiegészítés,  amely  az  idei  év  költségvetésében  tervezésre  is  került.
Javasolja a rendelet elfogadását.

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

               
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7        /2013. (III.22..) önkormányzati rendelete    

        A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és
        közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes   

kérdéseiről.

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

6.napirend:  Az ebtartásról szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése - rendelet-tervezet -.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

               
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8        /2013. (III.22..) önkormányzati rendelete    

        Az ebtartásról szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet 
        hatályon kívül helyezése.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 32. cikk (3) 
bekezdése, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 48/a §-ában foglaltak szerint, a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. §  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrkút Község  Ön-
kormányzati Képviselő-testületének az ebtartásra vonatkozó szabályokról szó-
ló 12/2005. (X.18.)  önkormányzati rendelete.

2. § (1) Ez a rendelet 2013. március 25.-én lép hatályba.

   (2) E rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) 
bekezdése alapján 2013. március 26.-án hatályát veszti.

Fülöp Zoltánné                                 Rostási Mária
polgármester                                        jegyző

7.napirend: Beszámoló Úrkút község 2012. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Ajka Városi Rendőrkapitányság

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  Elnézést  kér  az  elmúlt  év  végén  a  rendőrség
munkájáról  szóló  felméréshez  kapcsolódó  értékelése  miatt  .  Elmondja,  hogy  az
értékelést ő egymaga készítette, és  nem értékelte alul a felmérés során a rendőrség
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munkáját,  csupán  a  rendőri  jelenlétre  vonatkozó  kérdésnél  adott  alacsonyabb
pontszámot. Összességében a leértékelés részéről nem szándékos volt, talán nem
mentette a kérdésekre adott válaszokat, vagy valami más hiba volt a rendszerben,
ezért volt az országos értékelést követően  negatív jelzés.

Elmondja,  hogy  a  rendőrséggel  rendszeres  kapcsolatot  tart.  Minden  általa  tudott
rendbontást  a  rendőrségnek  jelez.  A  hétvégi  randalírozásnál,  rendbontásnál  lát
gondot,  illetve hiányosságot.  A rendőri  jelenléttel  kapcsolatban azt  a tájékoztatást
kapta a rendőrségtől, hogy a személyi és tárgyi kapacitást nem tudják biztosítani.

Timár  Krisztián r.  őrnagy:  Köszönti  a  Képviselő-testület  tagjait.  Elmondja,  hogy a
tavalyi évet az előterjesztésben „kivesézték”. Kiemelve egy pár esetet:

 Év  elején  a  faluban  és  Zsófia-pusztán  is  volt  betörés,  melyet   szentgáli
állampolgárok úrkúti kötődéssel hajtottak végre. Elfogták őket. Az úrkúti körzetükhöz
tartozik Kab-hegyi terület is, ahol főleg falopások vannak. Zsófiapuszta külterületen a
K.  családhoz  kell  folyamatosan  kimenniük  verekedések,  veszekedések  miatt,
valamint Szné aki folyton leveleket ír az ajkai, a veszprémi rendőrkapitányságnak és
most már az ORFK-nak is. Továbbiakban elmondja, hogy a körzeti megbízott és az
ügyeletes rendőr járőr naponta többször jön. Hét végén pénteki, szombati napokon
készenléti  rendőröket is hoznak, hogy jobban lehessen figyelni  a falut.  Trafipaxos
mérést egy úrkúti állampolgár kért, így a mérés is több napon keresztül lesz Úrkúton,
és hogy melyik napon azt a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság honlapján meg
lehet  nézni.  Nagyon  jónak tartaná,  ha  a  településen is  lenne Polgárőrség.  Az új
jogszabályoknak megfelelően alapszabállyal  és  legalább 10 fő büntetlen előéletű
állampolgárral lehet létrehozni.

Somogyi Imréné alpolgármester:  A  Polgárőrség megalakulásával kapcsolatosan a
tagfelvétel meg van hirdetve?

Timár Krisztián r. őrnagy:  Nincs, de valakinek össze kellene ezt fognia, ki kellene
állnia  mellette.  Jól  ismeri  az  ajkaiak  vezetőjét,  aki  szívesen  segít  ennek  az
egyesületnek a  létrehozásában.

Loránd György r. alezredes:  A kérdőívvel  kapcsolatosan elmondja,  ha az nem is
szándékos  volt,  azért  a  rendőrség  többször,  folyamatosan  jelen  lesz.  A
sebességmérés nemcsak az egy személy miatt történik. A rendőrségi honlapon meg
lehet nézni, hogy mikor lesz, ez nem titokban történik. A kérdőívhez kapcsolódóan
elmondja, örül, hogy a polgármester asszony töltötte azt ki, de kéri, ha legközelebb
ilyen kérdőív lesz, vegye fel a kapcsolatot a rendőrkapitánysággal is. .

Fülöp Zoltánné polgármester:  Jóval több kérdés volt, mint amit Tímár Krisztián neki
felvetett,  és mivel a Hivatalban az internet szolgáltatás nagyon lassú volt,  ezért a
kérdőívet otthon töltötte ki.

Lorán György r. alezredes: A továbbiakban elmondja, hogy a környéken a készenléti
rendőrséget  elsősorban  Devecserbe  rendelik  ki,  mivel  ott  az  állampolgárok
biztonságérzetet  rossz.  Véleménye  szerint  ez a biztonságérzet  Úrkúton jobb mint
Devecserben. A készenléti rendőrséget egy hónappal előbb kell igényelni, és mindig
oda  mennek,  ahol  nagyobb  a  rendzavarás  (pl.  foci  meccsekre).  Van  amikor  a
készenléti  rendőrök  maguktól  jönnek.  A  bűncselekményekkel  kapcsolatban
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elmondja, hogy napjainkban a megélhetési bűncselekmények kerültek előtérbe, de
lépni,  reagálni  kell  mindenre.  Úgy  érzi  a  korábbi  időszakban  harmonikus  volt  az
önkormányzat  és  a rendőrség kapcsolata,  reméli  ez  a  jövőben is  így   marad.  A
Polgárőrséggel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  nagyon  jó  lenne  létrehozni,  hatása
csak akkor látszik, amikor megszűnik.

Fülöp Zoltánné polgármester:  Számára megnyugvás,  ha az éjszakai és a hétvégi
problémák,  randalírozások  megszűnnek.  A  Polgárőrség  témája  mindig  előkerül,
fellobbanás  történik,  de  aztán  semmi.  Általában  olyan  személyek  kezdik  el  a
szervezést, akik mögé nem csoportosulnak a helyi lakósok. 

Somogyi Imréné alpolgármester: Pozitívumként mondja, hogy a rendőrség azonnal
kijön, ha a polgármester szól nekik.

Timár Krisztián r. őrnagy:  Inkább tízszer feleslegesen jönnek ki, mint hogy egyszer
nem, és pont akkor történne valami.

Fülöp  Zoltánné  polgármester:  Javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés
elfogadását.

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

    Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    10 /2013. (III.21.) önkormányzati határozata    

                                    Úrkút község 2012. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
                                        

   Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületet az Ajkai         
Rendőrkapitányság által beterjesztett „Úrkút község 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról” szóló 
beszámolóját elfogadja.

8.napirend:  Vegyes ügyek.

a) Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve.
Előadó: polgármester.

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: Az idei évben nincs olyan feladata az önkormányzatnak, 
amelyre közbeszerzést kell kiírnia? Az építésnél mennyi az értékhatá?

Rostási Mária jegyző: Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésében nincs tervezve 
olyan építési beruházás, amely a nettó 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt 
elérné. Amennyiben év közben esetleg pályázat útján lenne ilyen, vagy bármi más, 
ami a közbeszerzési értékhatárt eléri, úgy jelen közbeszerzési tervet módosítani 
lehet és kell is. 
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Fülöp Zoltánné polgármester:  Javasolja a nemleges közbeszerzési terv elfogadását.

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

    Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    11 /2013. (III.21.) önkormányzati határozata    

                                    Úrkút község Önkormányzat 2013 évi közbeszerzési terve

Úrkút község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése         
értelmében elfogadja e határozat mellékletét képező Úrkút 
Község Önkormányzat 2013. évi nemleges Közbeszerzési 
Tervét. 
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

b) Az óvodai beiratkozás ideje és az óvodai felvételi körzet meghatározatása.
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
    12 /2013. (III.21.) önkormányzati határozata    

                                     Óvoda felvételi körzethatára

1. A
 Képviselő-testület  a 2013/2014. nevelési  évtől  az óvodák felvételi  körzetét az
alábbiak szerint határozza meg:
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda: a község teljes közigazgatási területe

2. A
 Képviselő-testület a Úrkúti Napközi Otthonos Óvodában a  gyermekek  óvodai
felvételi időpontját 2013.május 7.  napjától 2013. május 8 napjáig 8 órától 16 óráig
tartó időszakban határozza meg. 

Határidő: 2013. április 3. 

Felelős:  Óvoda vezetője

c) Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: 
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Pichler Józsefné képviselő: A DRV az új rendszerrel kalkulál már?

Fülöp Zoltánné polgármester: Úgy gondolja, hogy az új rendszerrel fog kalkulálni a 
DRV is.

Farkas István képviselő: A  lényeg az, hogy az elkészült tervet a Képviselő-
testületnek véleményeznie, illetve jóváhagynia kell.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    13 /2013. (III.21.) önkormányzati határozata    

                                     Úrkúti viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve.

1. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként előírt, 15 
éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv térítésmentes előkészítésével 
megbízza a DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a határozat 
megküldésével a DRV Zrt-t értesítse, és a gördülő fejlesztési terv térítés-
mentes elkészítését rendelje meg.

 Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: azonnal

d) Hozzájárulás pályázat benyújtásához és az önrész biztosításához.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Somogyi Imréné alpolgármester: Mindenképp támogatja a pályázat benyújtását, mert
a felsoroltakra nagy szükséges van az önkormányzatnak. 

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    14 /2013. (III.21.) önkormányzati határozata    

                                     Közösségi házra érdekeltségnövelő támogatásra pályázat
                                           benyújtása.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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1) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támo-
gatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a 
Magyar Államkincstár felé az önkormányzat tulajdonában lévő közösségi ház 
színpad és technikai berendezései felújítására.

2) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igénylés határidőben
történő benyújtásáról.

3) a pályázathoz 30 %-os, azaz 984.000- Ft önrészt biztosít az önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben a 
gazdasági tartaléka terhére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:2013. március 25.

e) Gyermeknap megrendezéséhez költség-hozzájárulás kérése.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas  István  képviselő:  A  Szülői  Munkaközösség  szeretné,ha  az  önkormányzat
fedezné egy mobil  kalandpark, légvár működtetését a gyereknapon. Ez összesen
210 e/Ft költséget jelenten. A maga részéről ezt támogatja.

Somogyi Imréné alpolgármester: A hiányzó 100 e/Ft-ot javasolja a közösségi háznál
a rendezvényekre tervezett 500 e/Ft-ból 100 e/Ft-ot e célra felhasználni.

Fülöp Zoltánné polgármester: A javaslatokkal egyetért, javasolja a határozatot ennek
megfelelően elfogadni.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    15 /2013. (III.21.) önkormányzati határozata    

                                          a gyermeknap megrendezéséről
.

A Képviselő-testület:
1) támogatja 2013.  május  hónapban  a  gyermeknap
megrendezését.

2) a)  gyermeknap megrendezésének költségeihez 110.000
Ft-al járul hozzá, mely összeg Úrkút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésében rendelkezésre
áll,  

       b) Az a) pontban megjelölt összeget az Önkormányzat 2013
évi költségvetésében a Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése szakfeladat Egyéb üzemeltetési kiadások
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(rendezvények)  terhére 100.000 Ft-al megnöveli.
                     Felelős: polgármester, jegyző
                     Határidő: 2013. május.

f) Műfüves labdarugó pálya építésére pályázat.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő:  Nem tartja szerencsés dolognak,  hogy két  ilyen nagy
beruházás,  mint  ami  most  folyik  a  faluban,  valamint  a  beruházások  utáni
útfelújításokat  is  szem előtt  tartva,  hogy ennyi  pénzt  adjon az önkormányzat  egy
műfüves foci pálya építéséhez. 

Farkas István képviselő: A műfüves pálya építéséhez benyújtandó pályázatot ő sem
tudja támogatni, az SK találja ki, hogy tudná biztosítani az önerőt.

Fülöp Zoltánné polgármester: Jelen pillanatban ő sem tudja támogatni az SK kérését,
mivel az önerő biztosítása nagy gondot jelentene.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
    16 /2013. (III.21.) önkormányzati határozata    

                                           műfüves labdarugó pálya építéséhez pályázat

A Képviselő-testület a műfüves labdarugó pálya építésére 
kiírt  pályázathoz kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta 
és az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programhoz 
kapcsolódó pályázat benyújtásával a saját erő hiánya 
miatt nem ért egyet, illetve pályázatot nem nyújt be.

                                          Felelős: polgármester
                                          Határidő: folyamatos, legkésőbb 2013. április 16.

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

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                  Rostási Mária
polgármester                                                                         jegyző
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