
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szám:122-6 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. április 26.-án            
                (kedden) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester

             Somogyi Imréné alpolgármester                                                             
             Lisztes Győző  
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Távolmaradását bejelentette: Dr. Dóczy Mariann, Farkas István, Nagy Szabina 
képviselő    
                                                                  
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 4 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 4 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:  1.) Úrkút Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
                            végrehajtása – rendelet-tervezet..
                            -2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés.

                             Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                       2.) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
                             ellátásáról.

                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                       3.) Hauser Lajos Általános Iskola igazgatói pályázatának
                             elbírálása, kinevezés..

                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester 

                         4.) Vegyes ügyek.
 

a) Hauser Lajos emlékalapítvány működéséről beszámoló.
Előadó: Tenkné Klespitz Dóra kuratórium elnöke
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b) Iskolai és óvodai csoportok számának meghatározása.
Előadó: Rostási Mária jegyző 

       
c) Önkormányzati utak kátyúzására árajánlatok.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

d) Óvoda fűtéskorszerűsítésére biztosított előirányzat 
módosítása..
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

e) Licsauer Tamás és felesége úrkúti lakosok kérelme.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

f) Döntés „A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, terjedelmüket elősegítő 
mintaprojekt” megvalósításáról. 

                                   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
        

g) Döntés a Magyar Kultúra Kiadó támogatási szerződésének 
aláírásáról.
Előadó:Fülöp Zoltánné polgármester

                       
                     
NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
 
          Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Az előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  a 
Jelentést elfogadta.

b.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről, 
tárgyalásairól.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:  Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  a a 
polgármesteri  tájékoztatót elfogadta
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.napirendi pont: Úrkút Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
                               végrehajtása.
                               -2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés.

                               Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: A rendelet áttekinthető, jól követhető. Lényeg, hogy a 
Képviselőtestület mindenről tudott ami a 2010 évi gazdasági eseményeket illeti. A  
zárszámadást el tudja fogadni és ugyanígy az ellenőrzési jelentést is.

Fülöp Zoltánné polgármester: Az Államkincstárnál is elfogadásra került a 2010 évi 
költségvetési beszámoló.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta: 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)

2.napirendi pont: Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
                             ellátásáról.

                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2011. (IV.26.) önkormányzati határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról.
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
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Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló előterjesztést elfogadja, a 2010 évi gyermekvédelmi 
munkát megfelelőnek tartja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelésről 
tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalát.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

3.napirendi pont: Hauser Lajos Általános Iskola igazgatói pályázatának
                             elbírálása, kinevezés..

                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:Az írásos előterjesztés részét képezi az illetményre 
vonatkozó rendelkezés. Mivel egy pályázat érkezett a kiírásra, és ez az egy pályázó 
is a jelenlegi iskolaigazgató, így az illetménye a közalkalmazotti törvény alapján van 
meghatározva, azonban a vezetői pótlékot meg kell határozni. A vezetői pótlék a 
pótlékalap 200 %-ánál kevesebb nem lehet. Eddig ez 250 % volt. Most a fogyó 
gyereklétszám miatt javasolja a 230 %-ot.

Pichler Józsefné: Indokolja valami, hogy a 250 %-ról csökkenjen a vezetői pótlék 230
%.-ra?

Fülöp Zoltánné polgármester: Amint már mondta, a fogyó gyereklétszám miatt 
javasolta a 230 %-os vezetői pótlékot. Javasolja, határozathozatal nélkül szavazzon 
a Képviselőtestület az általa javasolt 230 %-os vezetői pótlék megadásáról.

A Képviselőtestület 3 nem egy igen szavazattal a 230 %-os vezetői pótlék adását 
elutasította.

Fülöp Zoltánné polgármester: A szavazás alapján tehát a 250 %-os vezetői pótlék 
megadását támogatja a Testület. A továbbiakban kéri, amennyiben a pályázattal 
kapcsolatban kérdés van a jelen lévő pályázóhoz, úgy azt tegye meg a képviselő.
Amennyiben nincs, úgy szavazásra kerül sor.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozata

Hauser Lajos Általános Iskola igazgatói munkakörének 
betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról..
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 59/2010. 
(XII.20.) számú határozatával pályázatot írt ki a Hauser Lajos 
Általános Iskola igazgatói, magasabb vezetői beosztásának 
betöltésére. A Pályázati határidőn belül egy pályázat érkezett.
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (4) és 10. §.
(1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
83/A. §. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. §. (2) bekezdése e) pontja, továbbá a 138/1992. 
(X.8) Korm. rendelet alapján  Tróbertné Klein Beátát 2011. 
augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig megbízza a Hauser 
Lajos Általános Iskola igazgatói, magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával.
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak szerinti illetmény, 
valamint  250 %-nak megfelelő vezetői pótlék illeti meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2011. május 15.
Felelős: polgármester, jegyző

Tróbertné Klein Beáta: Megköszöni a Képviselőtestület bizalmát, és szeretné ha a 
fenntartóval  az eddigi jó kapcsolat továbbra is fennállna. 

                                           
4.napirendi pont: Vegyes ügyek.

a) Hauser Lajos emlékalapítvány működéséről beszámoló.

Előadó: Tenkné Klespitz Dóra kuratórium elnöke

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Teiermeyerné Nagy Palócz Magdolna:  A kuratórium elnöke nevében kér elnézést, 
de halaszthatatlan ügye miatt a testületi ülésen nem tud részt venni.

Tróberné Klein Beáta iskolaigazgató: Úgy véli, az alapítvány teljesíti kitűzött céljait, 
segíti többek között a hátrányos helyzetű tanulókat. Szót azért kért – bár nem igazán 
e napirendi ponthoz kapcsolódik a hozzászólása – mert szeretné elmondani a 
képviselőknek, hogy nagyon balesetveszélyes az üzletsor felől megközelíteni az 
iskolát. Jó lenne, ha egy fekvő rendőr kerülne elhelyezésre az iskola előtt, ami 
megakadályozná, hogy gyorsan hajtsanak az autókkal.

Lisztes Győző: Ezt a témát a Képviselőtestület már körbejárta és sajnos a fekvő 
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rendőr nem valósítható meg, ő inkább az iskola rendőrt javasolná, főleg  a délutáni 
szakköröknél.

Somogyi Imréné: Az lenne a legjobb, ha valaki reggel iskolakezdéskor és délután 
amikor mennek haza a gyerekek, ott állna és irányítaná a forgalmat.

Lisztes Győző: Közhasznú dolgozókkal ez nem lehetne megoldani?

Pichler Józsefné: Ő javasolná egy figyelem felhívó tábla kitételét az iskolában a 
faliújságra, hogy a gyerek lássa nap- mint nap, és rögződjön benne, hogyan kell 
közlekedni.

Lisztes Győző: A sárga tábla ki van téve, ami figyelmezteti az autósokat, hogy iskola 
felé közelednek, a tanulók miatt óvatosan kell vezetniük.

Fülöp Zoltánné polgármester: Tudomása szerint sem lehet fekvő rendőrt az iskola 
elé tenni, azonban utána néz annak, hogy milyen megoldási módok vannak.
Amennyiben az eredeti tájékoztatóhoz nincs kérdés, hozzászólás, úgy javasolja azt 
határozathozatal nélkül elfogadni.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a 
tájékoztatót elfogadta. 

 
b) Iskolai és óvodai csoportok számának meghatározása.

Előadó: Rostási Mária jegyző

         
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:
                   
Pichler Józsefné: Sajnálatos módon a gyerek és tanulólétszám mind az óvodában, 
mind az iskolában csökkenő tendenciát mutat. Ami teljesen meglepte, az a jelenlegi 
2. osztály, ahol az osztály létszám 10, ha ez alá csökken gond lesz az állami 
támogatással is.

Rostási Mária jegyző: Igen, elég alacsony az osztálylétszám, azonban mivel 
kisebbségi nyelvoktatás folyik az iskolában a jelenlegi jogszabályok szerint nincs 
létszámhatár a normatíváknál. Elmondja, hogy az óvodában is a 2011/2012-es 
nevelési évben a várható gyermeklétszám 63 fő lesz,a 75 fő helyett.
Hozzáteszi, a gyereklétszám csökkenés nemcsak Úrkút községre jellemző, hanem 
az egész országra. 
Elmondja azt is a Képviselőtestületnek, hogy az intézményvezetővel való 
egyeztetések során elhangzott, hogy a környező települések óvodáit fel kellene 
keresni, vagy az iskolában egy nyílt napot kellene szervezni, ahol népszerűsíteni 
lehetne a német nemzetiségi oktatást annak érdekében, hogy az iskolában több 
tanuló legyen. Napjainkban népszerű az olyan iskola, ahol nyelveket lehet tanulni és 
ráadásul az osztálylétszám is alacsony.
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Pichler Józsefné: Ha ezt hivatalosan lehet csinálni, nagyon jó ötletnek tartja. A német
nemzetiségi nyelv oktatása terén az iskolának is el kellene jutnia oda, hogy több 
gyereket készítsenek fel a középfokú nyelvvizsgára.

Somogyi Imréné: Ilyen alacsony osztálylétszám mellett elvárható lenne, hogy évente 
több tanuló tegyen német nyelvvizsgát. Több szülő is elmondta, hogy az elmúlt egy-
két évben egy gyermek sem szerzett középfokú nyelvvizsgát. 

Fülöp Zoltánné polgármester: A nyelvvizsgával kapcsolatosan elmondja,  az iskola 
igazgatója felé közvetíteni fogja, hogy a némettanárok hassanak oda, hogy több 
tanuló jelentkezzen a középfokú nyelvvizsgára.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozata

  a 2011/2012-es tanévben indítható iskolai osztályokról és 
óvodai csoportokról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a Hauser Lajos Általános Iskolában a 2011/2012-es tanítási 
évben az indítható tanuló csoportok száma: 8, az indítható 
napközis csoportok száma: 1

2) a Napközi Otthonos Óvodában a 2011/2012-es nevelési évben
az indítható csoportok száma: 3

3) az iskolai és óvodai körzethatár a község teljes közigazgatási 
területe.

                               Határidő: 2011. június 30.
                               Felelős: intézményvezető

c) Önkormányzati utak kátyúzására árajánlatok.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: A felsorolt utcák között nem szerepel a Kossuth utca, pedig ott is 
vannak kátyúk, igaz nem akkorák mint a Hősök u. végén.

Lisztes Győző: A Május 1 téren a Kalmárék előtti utcára gondol, ami szintén nagyon 
rossz.  A kiküldött előterjesztés alapján a Füzesabonyi ajánlatot jobbnak látja, mert 
abban aszfaltvágás is van, és szerinte az ilyenfajta kátyúzás jobb, mint  amikor a 
kátyúba csak beleöntik az aszfaltot. 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Ő is úgy véli, hogy a Füzesabonyi a jobb, de még 
pontosan utánanéz, mert az ő ajánlata az interneten volt fenn.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozata

  az önkormányzati utak kátyúzásáról.

  Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes 
egyeztetések alapján egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő
úthálózat kátyúzásával, vállalja annak költségét, a 2011 évi 
költségvetésben a város- és községgazdálkodási szakfeladaton 
szereplő előirányzat terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a munka/anyag 
megrendeléséről M&D Impex Kft – Füzesabony – vállalkozástól.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. május  15.

d) Óvoda fűtéskorszerűsítésére biztosított előirányzat 
módosítása..

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Ezt az előterjesztést nem igazán érti, mivel a Képviselőtestület 3 
árajánlat közül korábban Pölczmann István vállalkozóét fogadta el, amelyben a 
villamos munkák is szerepeltek. Miért kell most módosítani, és mitől lett majd 100 
e/Ft-al több.

Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy az előterjesztésében is leírta, azért lett több a 
kiviteli költség, mert olyan feladatok is felmerültek az intézményvezető részéről, ami 
az ajánlatban nem volt benn, illetve olyan elvégzendő feladat is, ami előre nem volt 
látható. 

Pichler Józsefné: Az előre nem látható, de szükséges dolgokat a vállalkozónak külön
költség nélkül is el kell végeznie.

Lisztes Győző: Az intézményvezetőnek – ha plussz munkái vannak vagy voltak – 
azokat a polgármesterrel meg kellett volna beszélnie.
Az összeg, ami az előerjesztésben szerepel a plussz elvégzett, elvégzendő 
munkákra vonatkozóan, elfogadható.
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A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozata
az óvoda fűtésfelújítására pótelőirányzat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda 
fűtésfelújítása során felmerült többletköltségeit vállalja, a felújítás
pénzügyi rendezéséhez szükséges 106 e/Ft pótelőirányzatot a 
2011. évi költségvetésben szereplő általános tartalék terhére 
biztosítja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. április 30.

e) Licsauer Tamás és felesége úrkúti lakosok kérelme.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozata

                                a 16/2011. (III.28.) önkormányzati határozat módosítására

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 16/2011. (III.28.)    önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja azzal, hogy Licsauer Tamás (sz.Ajka, 
1981.06.12. an.: Pichler Valéria) Úrkút, Rákóczi u. 2/a és 
Licsauerné Pichler Mónika (sz. Ajka, 1986.10.01. an.: Maász 
Anikó) Úrkút, Rózsa u. 5. szám alatti lakósok részére egyenlő 
arányban kerül értékesítésre  az ingatlan, a határozat többi 
részének változatlanul hagyása mellett..

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2011. május 15.

f) Döntés „A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, terjedelmüket elősegítő 
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mintaprojekt” megvalósításáról. 

                                   Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Örvendetesnek tartja, hogy a község lakossága ilyen nagy 
számban igényli a komposztáló eszközt.

Somogyi Imréné:  Nagyon jó dolognak tartja a komposztálást, de kérdésként teszi fel,
hogy oktatást kinek fognak tartani?

Lisztes Győző: Aprító gépet is kell venni a pályázati pénzből?

Fülöp Zoltánné polgármester: A feltett kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az 
oktatást a falu lakossága részére tartja majd az Új Atlantisz TT környezetvédelmi 
mérnöke, és aprítógép véleménye szerint nem kell, mert az plussz költség lenne.
Elmondja, hogy a pályázat úgy indult, hogy az Új Atlantiszt TT keretén belüli 
települések együttesen pályáznak, azonban különböző akadályok miatt ez nem 
lehetséges, így Úrkút község külön  pályázik.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozata
„A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” 
megvalósítására pályázat.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „A fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojekt” megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5 %, maximálisan
400.000.- Ft önerőt az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a gazdasági tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.

g) Döntés a Magyar Kultúra Kiadó támogatási szerződésének 
aláírásáról.
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Előadó:Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Sajnos a hosszú távú elkötelezettség miatt véleménye 
szerint nem javasolt a pályázatot kiíróval a szerződés megkötése.

Somogyi Imréné: Egyetért a polgármesterrel, ő sem javasolja a szerződés aláírását.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozata
a Magyar Kultúra Kiadó támogatási szerződésének 
aláírásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyomtatott, 
rendszeres időközönként megjelentetett kiadvány (újság) 
kiadásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződéssel,
valamint a további egy éves időtartamú megrendeléssel nem ért
egyet, a támogatási szerződés és a megrendelés aláírását nem 
javasolja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

kmft

           Fülöp Zoltánné                                                       Rostási Mária
           polgármester                                                              jegyző
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