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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:79-2/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. március 31-én 

(csütörtökön) du. 16.30 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:Fülöp Zoltánné polgármester 

Farkas István alpolgármester 
                        Lisztes Győző képviselő     
                        Stáll Zsolt képviselő     
  Pichler Józsefné képviselő 
 
Meghívott, de távolmaradását előzetesen bejelentette:  

- Dr. Dóczy Mariann képviselő     
- Rieger Tibor képviselő 

                      
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :  

- dr. Puskády Norbert jegyző 
- a 6. napirendi pont esetében: Karisztl Jánosné óvodavezető 
- a 7. napirendi pont esetében: Tímár Krisztián r.őrgy alosztályvezető 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 
5 fő jelen van, így az ülést 16.30-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A kiküldött meghívóhoz képest a „Döntés 
közbeszerzések megindításáról” szóló előterjesztés nem készült el, javasolja levenni a 
napirendről. 
A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni 
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Rendelet-tervezet a 2016. évi térítési díjakról 
Előterjesztő: polgármester 
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4) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: jegyző 
 

5) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 

 
6) 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

8) Vegyes ügyek 
a) Civil szervezetek támogatása 

Előterjesztő: polgármester 
 

b) Dr. Balázs Mária háziorvos kérelme 
 Előterjesztő: polgármester 
 
c) Perei István telekvásárlási kérelme 
 Előterjesztő: polgármester 

 
d) Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról 
 Előterjesztő: polgármester 
 
e) Döntés az önkormányzati víziközmű vagyon értékeléséről 

Előterjesztő: polgármester 
 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA EL ŐTT:  

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:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Kiemelném a törvényességi felhívást. Jelenleg egyeztetünk a 
Kormányhivatallal, hogy hogyan is tudnánk orvosolni ezt a 2008-ban elkövetett hiányosságot. 
Mindenképp orvosolni fogjuk valahogy. 
 
Pichler Józsefné képviselő: És addig nem nyúlnak a megjelölt fákhoz? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Magyar Közút előzetesen értesíteni fogja az 
Önkormányzatot, amennyiben fát akarnak kivágni azon a területen. 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Kétszer is egyeztettem telefonon a Magyar Közúttal, azon belül 
is Győriványi Dániellel, aki megerősítette, hogy a fakivágást a területileg illetékes igazgató 
leállítatta. Amennyiben további fakivágásra kerül sor, gondolok itt a megjelölt fákra, akkor 
előtte meg fogják keresni az Önkormányzatot. 
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Farkas István alpolgármester: Az ágakat is összegyűjthetnék a területről, mert az annyira már 
nem volt fontos számukra. 
 
Stáll Zsolt képviselő: A kitermelőnek volt szerződése gondolom. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen volt, ezt mi a helyszínen ellenőriztük, amikor értesültünk a 
fakivágásról, azonban, hogy pontosan mi szerepelt benne a helyreállításról azt nem tudom. A 
TOP-os pályázattal kapcsolatban megemlíteném, hogy a Vergával is felvettük a kapcsolatot, 
reméljük tudnak segíteni. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA : 

 
1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás a pénzelszámolást 
nem tartalmazza, csak az utolsó átcsoportosításokat, melyek a tartalékot növelték, vagy dologi 
kiadásként merültek fel. Inkább technikai, pénzügyi elszámolások átvezetése történt meg. A 
pénzmaradvány levezést az áprilisi zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
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 Képviselőtestületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
 
 Előterjesztő:  polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Több települési önkormányzat rendeletét is megvizsgáltuk és 
ennek alapján tettünk javaslatot a rendeletmódosításra. A Szociális Bizottság a következő 
módosítási javaslatokat fogalmazta meg: 
 
1.) A rendelet-tervezet az alábbi 3. §-al egészül ki, a számozás ezután értelemszerűen 
folytatódik: 
 3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200, egyedülélő esetében a 250 %-
át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A lakhatási támogatás havi összege, ha az 
egy főre jutó havi jövedelem 
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, 5000.- Ft, vagy 
b) nem haladja meg a nyugdíjminimum 200, illetve egyedülélő esetében 250 %-át, 4 000.- 
Ft.” 
 
2.) A rendelet-tervezet 10. §-ban a 18/B. § (1) bekezdésében a „150 %-át” szövegrész helyébe 
a „200 %-át”, a „200 %-át” szövegrész helyébe a „250 %-át” szöveget javasolja elfogadni. 
 
3) A rendelet-tervezet 12. §-nak 2. pontja a Rendelet 5. § (3) bekezdésének módosítása miatt 
feleslegessé válik, azonban a rendelet-tervezet 12. §-a kiegészül a 3. ponttal, a számozás 
értelemszerűen módosul: 
„3. 14. § (1) bekezdésében a „kétszeresét” szövegrész helyébe a „250 %-át”, a „két és 
félszeresét” szövegrész helyébe a „300 %-át” … szöveg lép.” 
 
A lakás-karbantartási támogatás egy új támogatási forma, de az állampolgároknak egyre 
nagyobb gondot okoz, egy beázás megjavítása, egy járólapozás, egy csempézés, ezen 
próbálunk majd segíteni. 
 
Farkas István alpolgármester: Hogy fog értesülni a lakosság erről? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Akiről tudjuk, hogy rászorult, azt értesíteni fogjuk, illetve, 
úgyis jönnek érdeklődni, hogy miben tud segíteni az Önkormányzat. 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: A rendelet kihirdetésre kerül és felrakjuk a honlapra is. 
Egyébként, ha egy valaki igénybe veszi, onnantól hamar elterjed a rászorultak között. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a Szociális 
Bizottság módosító indítványát elfogadta. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálatáról 
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(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: Rendelet-tervezet a 2016. évi térítési díjakról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A tavalyival megegyező összegeket tartalmaz a rendelet-
tervezet, azzal, hogy az ebéd kiszállításának költsége 25,- forintra mérséklődik, 65,- forintról. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (III.31.) 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. 
 

4.NAPIREND: Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ugyanazt tudom elmondani évről évre, hogy sokat dolgoznak a 
kollégák és azt is nagyon jól tudom, hogy anyagilag nem becsülik meg a munkájukat. Ma volt 
például TÖOSZ gyűlés, ahol az elnök elmondta, hogy van olyan köztisztviselő, aki 33 év 
jogviszonnyal 78 ezer forintot visz haza egy hónapban. Ha nem lenne az Önkormányzatnál a 
teljesítményértékelés alapján béreltérítés, akkor az Úrkúti Polgármesteri Hivatal dolgozói is 
körülbelül ennyit keresnének. Amit kiemelnék a beszámolóból, az a hátralék kezelés, ugyanis 
csökkent az Önkormányzat kintlévősége, ami a sikeres adóbehajtás eredménye. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Nagyon soknak találom, hogy egy évi befizetés 3 600 000,- Ft, 
míg a hátralék 1 200 000,- Ft. Ez 30 %. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Épp ezért szükséges következetesen fellépni. 
 



6 
 

Pichler Józsefné képviselő: És minden adónem behajtható? 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Igen. Iparűzési adónál a legegyszerűbb, hiszen cégekről, egyéni 
vállalkozókról van szó. A kommunális adót többnyire befizetik, gépjármű adónál pedig az egy 
éves hátralékkal rendelkezők esetén lehetőség van a forgalomból kivonni a járművet, ami 
nagyon jó eszköz. A számok kapcsán egyébként megjegyzem, hogy azok tartalmazzák az 
elévült követeléseket is, azokat nyilvántartjuk, de behajtani nem tudjuk. De hátha valaki 
egyszer befizeti. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az Úrkúti 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
5.NAPIREND: Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Évente el kell fogadni ezt a tervet. Újdonságot nem tartalmaz, a 
költségvetési rendeletünk alapján lett elkészítve. 
 
Pichler Józsefné képviselő: A Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése a pályázat 
miatt nem szerepel már rajta? 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Az nem közbeszerzés köteles. Ha nyerünk a pályázaton az lesz, 
akkor majd módosítani kell a tervet. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési 
Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
1. melléklet a 6/2016. (III.31.) önkormányzati határozathoz 

 
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 

Közbeszerzés 
tárgya 

Irányadó eljárás 
rend 

Tervezett eljárás 
típus 

Eljárás tervezett 
megindítása 

Közbeszerzés 
pénzügyi 
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forrása 
I. Árubeszerzés - - - - 
II. Építési 
beruházás 

    

2016. évi nem 
engedélyköteles 
útfelújítások 

nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. §  
szerinti 
hirdetmény 
nélküli eljárás 

2016. II. 
negyedév 

saját forrás 

Óvoda felújítás nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. §  
szerinti 
hirdetmény 
nélküli eljárás 

2016.II. 
negyedév 

saját forrás és 
állami 
támogatás 

     
     
     
     
III. Szolgáltatás 
megrendelése 

- - - - 

 
 
6.NAPIREND: 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben dönteni kell az óvodai csoportok számáról, 
valamint arról, hogy mikor legyen a beiratkozás. Óvodavezető asszonnyal is egyeztettünk, 
ennek alapján készítettük el az előterjesztést. Már korábban is felmerült a gazdaságosság, 
hatékonyság, oktatási-szakmai munka színvonala kapcsán a csoportok létszáma. A kimutatás 
is jól tartalmazza, hogy 25 fősek lehetnek az óvodai csoportok, melytől további 20 %-al lehet 
eltérni, vagyis maximum 30 fős lehet egy csoport. Mi pont a határán vagyunk ezeknek a 
számoknak, de átlagosan fél év alatt átlépjük a 60 főt, vagyis a két csoport kevés lenne. A 
munka minőségét is negatívan befolyásolná, ha egy csoportban több gyermekkel kellene 
foglalkozni, de a mérvadó szempont, hogy jogszabályellenesen nem dönthetünk. Ez a döntés a 
gyermekek és a településünk érdekeit is szolgálja, hiszen egy esetleges csoportmegszüntetés 
egy visszafejlődési folyamatot indítana el. Javasoljuk a három csoport elindítását, aztán 
meglátjuk, hogy hogyan alakul a finanszírozás. Több oldalról is megvizsgáltuk a kérdést, így 
többek közt az egységes óvoda-bölcsődét is, de egyelőre a három csoport indításán nem 
célszerű és nem is szabályos változtatni. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Ha jól tudom egy óvónő már a felmentési idejét tölti, az ő 
helyettesítését, hogy oldják meg? 
 
Karisztl Jánosné óvodavezető: Heti két pluszórát kell vállalniuk az óvónőknek, így vagyunk 
kénytelenek megoldani. 
 
Farkas István alpolgármester: Következő probléma az lesz, hogy nem lesz óvónő. 
 
Karisztl Jánosné óvodavezető: Igen, főleg nemzetiségi óvónőt lesz nehéz találni, hiszen 
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nemzetiségi óvoda vagyunk. Személy szerint nem tudok senkit, de végzőst sem, aki 
szándékozna itt dolgozni. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Tájékoztatási jelleggel megkapta a Testület Karisztl Jánosné 
óvodavezető levelét, melyben kérte a 40 éves jogviszonyára tekintettel a felmentését. Amit 
majd tudunk tenni, hogy a pályázati kiírásban szerepeltetjük az orvosi rendelő melletti 
szolgálati lakást is. Hátha vidékről valaki ide akar jönni. 
 
Lisztes Győző képviselő: A fűtést meg kell csináltatni ott is. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Igen, ezt már a Gazdasági és Igazgatási Bizottság ülésén is 
jeleztem. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
  
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról, valamint a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
 
1.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Német Nemzetiségi Óvodában a 
2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számát 
három csoportban határozza meg. 
 
2.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában a 2016/2017-es 
nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2016. 
május 11-én és 12-én, 8 – 16 óra közötti időtartamban 
határozza meg.  
 
3. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell 
benyújtani, aki a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról 
legkésőbb 2016. május 30-ig értesíti a szülőket. A döntés 
ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.  
 
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 
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1. melléklet a 7/2016. (III.31.) önkormányzati határozathoz 
 

HIRDETMÉNY 
 

ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek 
gyermeke a két és fél, illetve harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig betölti, valamint azokat 
a szülőket is, akiknek gyermeke 2016/2017. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak 
előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában:  
 
1. A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:  
2016. május 11. (szerda) és 12 (csütörtök) 8.00-16.00 óra  
 
2. A beíratás helye: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda, 8409 Úrkút, Mester u. 1. 
 
3. Az óvoda felvételi körzete: Úrkút község közigazgatási területe.  
 
4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány.  
 
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2016. május 30-ig írásban 
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  
 
6. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében – az 
óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 37. § (2) bekezdése, és (3) bekezdés b) pontja értelmében 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz (Úrkút Község Önkormányzata 8409 Úrkút, 
Rákóczi u. 45.) A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.  
 
7. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 
 
7.NAPIREND: Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Van-e esetleg hozzászólás, kiegészítés? 
 
Tímár Krisztián r.őrgy alosztályvezető: Ismét eltelt egy év, újabb beszámolót nyújtott be a 
Rendőrség. Sok újdonsággal nem tudok szolgálni. Viszonylag állandó ügyszámmal 
dolgozunk. Egy-két lopás, rongálás, legalábbis ami eljut hozzánk. Volt tavaly egy agancs 
lopás sorozat, mely idénre gyűrűzik már át. Ez nem csak Úrkútat, hanem más környező 
településeket is érintett. A nyitott verandára akasztott agancsokat lopják el. Hogy mi történik 
az agancsokkal, azt pontosan nem tudjuk. Lehetséges, hogy kilónkénti 5 000,- Ft-os áron 
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eladják őket. Szóba jött egy zöld Suzuki, illetve egy másik nagy hangú autó. Az egyik sértett 
látta a zöld autót, illetve két személyt is, de éjjel nem akart betelefonálni, mert úgy gondolta, 
hogy úgysem dolgoznak a rendőrök, csak reggel hétkor szólt. Volt egy nyolc milliós 
feljelentés is, amelyet végül bűncselekmény hiánya miatt megszüntettük: családon belül volt 
egy kis feszültség, a gyermek magához vette a betétkönyvet, a készpénzt, melyet haza vitt, 
eltárolt. Az édesanya tett feljelentést, de lopás nem volt, hiszen a gyermek csak állagmegóvás 
miatt vette magához. A dolgot sikerült is maguk között rendezniük. Amit még mindenképp 
megemlítenék az a gyorshajtás, hiszen ez a Plébános Úrnak is a szívügye. Április 5-én lesz 
éles az új traffipax rendszer, mely remélhetőleg elrettenti a gyorshajtókat. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Bocsánat, hogy közbeszólok, de ezek a traffik meddig látnak el? 
 
Tímár Krisztián r.őrgy alosztályvezető: Ezt én sem tudom megmondani, mert központilag 
működtetik. Egyébként a nagyobb gyorshajtásokra vannak beállítva a gépek, mivel 90-es 
táblánál csak 108 km/h-nál mérnek. A sebesség mellett a biztonsági övet is figyeli, valamint a 
forgalmi engedélyt és a kötelező biztosítást is végig futtatja a rendszeren, de ezek még nem 
lesznek aktívak. A gyorshajtáshoz objektív felelősség társul, mely azt jelenti, hogy 
függetlenül attól, hogy ki vezette a gépjárművet, az üzembentartó fogja kapni a közigazgatási 
bírságot. Az ORFK honlapján fent vannak egyébként a traffipaxok, megyére bontva, így nem 
lehetetlen kikerülni őket. Van egy WAZE nevű alkalmazás telefonokra, mely már szintén 
tartalmazza ezeket. Alkalmazunk mozgó traffipaxot is, melyet Úrkútra is ki szoktunk hozni. 
Csak egy van belőle, úgyhogy megosztva használjuk, de időnként feltűnik a faluban is. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Az állandó traffipaxok kihelyezésével nem szabadult fel mozgó 
traffipax? 
 
Tímár Krisztián r.őrgy alosztályvezető: Nem mivel, két különálló rendszerről beszélünk. A 
mozgókat EU-s pályázaton kapta az ország és kapitányságokra lebontva lettek kiadva. 
Igazából az lenne a megoldás, ha építenének mondjuk két állandó traffipax kaput a faluba, 
egyet a falu közepére, egyet a végére, és annak is lenne visszatartó ereje. Országosan 
egyébként 700 került telepítésre, amire többen mondták, hogy sok, de összehasonlítva a 
nagyjából ugyanekkora népességgel rendelkező Ausztriával, ahol 2000, Hollandiában pedig 
3000 működik, akkor már nem is olyan sok a 700. Hollandok egyébként a két traffipax közti 
átlagsebességet is mérik, így az sokkal szigorúbb rendszer. Nemzetközileg egyébként kezd 
kialakulni egy hálózat, mely lehetővé teszi a közigazgatási bírságok behajtását. Másik ügy, 
hogy április 12-én egy elítélt reintegrációs őrizetben lesz Úrkúton. Ez egy új jogintézmény, 
tavaly került a Bv. törvénybe. Azt jelenti, hogy a tartózkodási helyén fogja letölteni a 
hátralévő büntetését, azzal, hogy 8 és 12 óra között elhagyhatja a tartózkodási helyét. Lesz rajt 
egy mozgásérzékelő és ha minden rendben megy, akkor fél év után feltételesen szabadságra 
bocsájtható. A rendőri jelenlét kapcsán mondom, hogy igyekszünk a körzeti megbízottat, 
Pintér Balázst a helyszínen tartani, de 3-4 naponta lesznek más kollégák is. Még 
megemlíteném a falopásokat. Vannak rendszámaink és neveink, folyamatban vannak a 
büntetőeljárások. A Polgárőrség ha jól tudom alakul, a megyei szövetséggel majd rendezik az 
együttműködési megállapodást. Mi majd csak a megállapodás megkötését követően tudunk 
szervezni közös szolgáltatást. Még a Belfegor kapcsán jelezném, hogy amikor disco van, 
akkor mindig kijönnek a kollégák. Egy-két nézeteltérésből adódó pofozkodás volt, de semmi 
komolyabb. Ha ezzel kapcsolatban probléma merül fel, akkor nyugodtan jelezzék felénk. 
Kérdés esetleg? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Kérdést nem látok, úgyhogy köszönjük szépen a beszámolót és 
a részletes kiegészítést. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az Úrkút 
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
8.NAPIREND: Vegyes ügyek 
 
a) Civil szervezetek támogatása 

Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A kiírt pályázat alapján minden potenciális pályázónak 
elküldtük a pályázati anyagot. Öt kérelem érkezett be. Egy millió forint áll rendelkezésre, 
melyet megpróbáltunk közel azonosan felosztani, úgy, hogy ne hátráltassuk az elképzeléseik 
megvalósítását sem. Akik jelentősen kevesebbet kapnának az igényelthez képest az az Úrkúti 
Faluvédő és Kulturális Egyesület. Ők tudnak a nemzetiségi önkormányzattól is támogatást 
igényelni, illetve olyan célokat is feltüntettek, amiket az Önkormányzat amúgy is szokott 
támogatni, például a falu karácsonya, vagy a kültéri bútorok lefestése. Ezért gondoltuk, hogy 
ők is 200 000,- Ft támogatásban részesüljenek. A Hauser Lajos Emlékalapítvány a 200 000,- 
Ft-ból két pályázati célt önállóan meg tud valósítani. A Polgárőrségnek a működésük 
beindítása miatt van szükséges nagyobb összegre, illetve méltányolandó cél, hogy a falu 
biztonsága érdekében fognak működni. A „Tiszta Forrás” alapítvány támogatási igénye és a 
támogatás összege között is minimális az eltérés. Az Asszonykórus csak 150 000,- Ft-ot kért, 
ezért kap kevesebbet. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Hiányolom, hogy nincs az előterjesztéshez mellékelve a pályázati 
anyag. 
 
Lisztes Győző képviselő:  A Polgárőrség hivatalosan megalakult? 
 
Pichler Józsefné képviselő: Igen, már az adószámuk is folyamatban van. 
 
Farkas István alpolgármester: Ők ugyanúgy egyesületként és 10 taggal alakultak meg? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. 18 vagy 19 ember jelentkezett. 
 
Pichler Józsefné képviselő: A Lóval az Egészségért egyesületnek van elszámolási 
kötelezettsége igaz? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, ugyanolyan feltételekkel kapták a pénzt. A módosítás 
annyit jelent, hogy a felhasználásra kapnak még egy évet. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
a „Tiszta Forrás” alapítvány támogatásáról 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Tiszta Forrás” Alapítványt 200 000,- Ft összegű 
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támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. június 15. 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
a Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet 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: 2016. június 15. 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (III.31.) 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: 2016. június 15. 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016. (III.31.) 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 
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Határidő: 2016. április 15. 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
az Úrkúti Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkúti Polgárőr Egyesületet 250 000,- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott 
pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. május 31. 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
a Lóval az Egészségért Egyesület támogatási 
szerződésének módosításáról 
 
A támogatási szerződés 5. pontjában a „tárgyévet követő 
március 31.” szövegrész helyébe a „2017. február 15-ig” 
szöveg, a támogatási szerződés 6. pontjában a „támogatás 
kiállításának évében kiállított számlák” szövegrész 
helyébe a „2016. évben kiállított számlák” szöveg lép. 
 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által készített 
támogatási szerződés módosítást írja alá. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. április 15. 
 

b) Dr. Balázs Mária háziorvos kérelme  
Előterjesztő: polgármester 

 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Balázs Mária doktornő a mellékelt kérelemmel fordult hozzánk. 
Javasolt a fűtési rendszer korszerűsítését megoldani. A kérelemben meghivatkozta a 
településképet meghatározó épület energetikai korszerűsítésének pályázatát. Ehhez 
kapcsolódik a következő napirendi pont, mivel a Hivatal épületét gondoltuk korszerűsíteni a 
pályázaton, de ez azt is jelenti, hogy felszabadul a költségvetésben a Hivatal korszerűsítésére 
fordított összeg, melyet át tudunk csoportosítani a Rendelő épületére. 
 
Farkas István alpolgármester: Legalább a kazánt ki kell cserélni. 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. Voltam is lent, úgyhogy láttam, hogy milyen állapotban 
van. Csak eszi a gázt, de nem hatékony. 
 
Lisztes Győző képviselő: Akkor az orvosi rendelő új fűtést kapna így. És még lenne a 
szolgálati lakás fűtése is. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Egy kazán van csak. 
 
Lisztes Győző képviselő: De a Doktornő azt szeretné, hogy ne a pincében legyen a kazán. 
Lényegében külön rész lenne. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, fel kell vinni, de szerintem a két rendszert nem szükséges 
külön választani. 
 
Farkas István alpolgármester: Akkor lesz gond, ha a lakást ki szeretnénk adni, ahogy 
említetted korábban. Célszerű lenne külön választani a lakás és a rendelő fűtését. Nem biztos, 
hogy a későbbiekben egy egység lenne a lakás és a rendelő. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ez igaz. Meg fogjuk vizsgálni. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
Dr. Balázs Mária háziorvos kérelméről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a háziorvosi 
rendelő fűtéskorszerűsítésével kapcsolatosan a 
költségvetési forrásokat vizsgálja meg és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. május 31. 
 

c) Perei István telekvásárlási kérelme  
Előterjesztő: polgármester 

 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Egyszer már foglalkozott a Testület Perei István kérelmével, de 
akkor meghiúsult az adás-vétel. Most ismételten beadta a kérelmet, reméljük, nem áll vételi 
szándékától. 
 
Farkas István alpolgármester: Tudja, hogy mennyi lesz a vételár? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, tudja. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
Perei István telekvásárlási kérelméről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
úrkúti 369/2 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1059 
m2 területű ingatlant Perei István részére bruttó 
1 906 000,- Ft összegben értékesíti, azzal, hogy az adás-
vételi szerződéssel kapcsolatos költségeket vevő viseli. Az 
Önkormányzat az ingatlanra 4 éves beépítési 
kötelezettséget állapít meg, amennyiben a megadott 
határidőre a lakótelek beépítésre nem kerül, úgy az 
Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg a fent 
meghatározott vételáron. Felhatalmazza a Polgármestert az 
adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Felelő: polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
d) Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A pályázatíró cég elkészítette az árajánlatot, megtörtént az 
előzetes regisztráció. A támogatás 75 %-os intenzitású. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú „A vidéki 
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére - Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés” elnevezésű pályázaton az úrkúti 396/4 hrsz. 
alatt felvett, természetben az Úrkút, Rákóczi 45. sz. alatt 
található, községháza elnevezésű ingatlanon lévő 
Polgármesteri Hivatal épületének felújítására. 
Úrkút Község Önkormányzata a pályázathoz szükséges 
forrást az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
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szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
K7 Felújítások „Pályázatokhoz önrész” terhére biztosítja. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések és 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelő: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

e) Döntés az önkormányzati víziközmű vagyon értékeléséről 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A DRV Zrt. elkészítette a víziközmű vagyon vagyonértékelését, 
mely egyébként az Önkormányzatok jogszabályi kötelezettsége. A vagyonértékelés 
mellékletét képezi egy DVD, mely részletesen tartalmazza a vagyonelemeket és az értékeit. 
Az összeg nem tartalmazza a befejezetlen beruházásokat. Pozitív döntés esetén a könyveinken 
átvezetjük az értéket, majd pedig a megvalósult beruházások értékeit is hozzá adjuk. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
az önkormányzati víziközmű vagyon értékeléséről 
 
• Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, 
továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.  
A vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról 
szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése 
értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i 
fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 
vagyonérték 187.332.436.- Ft.  
Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 
értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített 
vagyonértékeléssel került megállapításra a 
vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon 
elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése 
az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. 
január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 
30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. 
július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, 
illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek.  
A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással 
korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 
• Felkéri a polgármestert, hogy a vagyonértékelés 
elfogadásáról szóló döntést a DRV Zrt részére 



haladéktalanul kiildj e meg.

Felelős : polgrármester
Hatríridő: testületi ülést követően azonnal

Előzetes szándéknyilatkozat

Úrkút Ktizség Önkormrányzata nevében Fülöp Zoltán
Gyuláné polgármester ezúton nyilatkozom, hogy
Önkormanyzatunk előreláthatólag igénybe kívánja venni a

Dunantuli Regionális Vízmű Zrt. vízikozmű vagyonra
vonatkozó vagyonnyilvántartas vezetésére vonatkozó
szolgáltatását.

Kelt: Úrkút, 20l6.mrárcius 3 1.

Fülöp Zoltan Gyulríné
po1gárrnester

Tiibb targy' kérdés és interpelláció nem volt, ezérta polgrírinester az ülést 17 óra 30 perckor

berekesáette.

kmft. 3

f--f*"LLif7
dr. Puskády Norbert

jegyző
Ftilöp Zol
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