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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsága  

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Tel.:88/230-003, 88/507-031. 

E -mail:jegyzourkut@vnet.hu 
………………………………..............................................................………………………... 
 
Szám: 81-2/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2016. február 3-án (szerdán) du. 16.30 órai kezdettel megtartott Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Rieger Tibor elnök 
                         Stáll Zsolt bizottsági tag 
 Pichler Józsefné bizottsági tag 

            
Tanácskozási joggal részt vesz:  

- Fülöp Zoltánné polgármester 
- dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Rieger Tibor elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a Bizottság mindhárom tagja jelen van, így az ülést 16.30-kor 
megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét.  
A Bizottság egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
Napirend:  
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati 
rendelet tervezete Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

2) A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 

3) Vegyes ügyek 
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának  

Polgármestere részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

 
b) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítására 
Előterjesztő: polgármester 

 
c) Csokonai u. 1. házirendje 

Előterjesztő: polgármester 
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) 
önkormányzati rendelet tervezete Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás: 

Stáll Zsolt tag: A hivatal előtti parkoló felújítása kapcsán kérdezem, hogy a gyalogos átkelő és 
a villanyoszlop közötti rész is meg lesz csinálva? Jelenleg az a rész nincs kihasználva. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Szoktak oda is parkolni, ha nincs hely a hivatal előtt. Be nem 
lett tervezve, de azt érdemesebb volna csak murvával leszórni, az pedig nem nagy költség, 
illetve nem is felújítási tétel, mert aktiválni sem kell. 

Pichler Józsefné tag: Üzletsor esetében, ha a tulajdonjogi viszonyok rendezésre kerülnek, az 
azt is jelenti, hogy az út is önkormányzati tulajdon lesz? 

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen. Az útfelújítások kapcsán megjegyezném, hogy az összes 
önkormányzati út felújítása 55 millió forint lenne. 

Rieger Tibor elnök: A hivatal fűtési korszerűsítése esetén milyen fűtés lenne bevezetve? 

Fülöp Zoltánné polgármester: Gázkazános fűtés lenne beszerelve. 

Rieger Tibor elnök: Olvastam a tervezet előterjesztésében, hogy több pályázati lehetőség is 
van. Ezek közül melyiket fogja az Önkormányzat előreláthatóan megpályázni? 

Fülöp Zoltánné polgármester: A TOP-os pályázatokra nagyon vártunk, de sajnos a 
pontrendszer alapján nagyon kevés esélyünk van. A kiírás előnyben részesíti a pápai, sümegi 
és devecseri járást, illetve hátrányos településeket. Így elvesztettük a megszerezhető pontok 
negyedét vagy ötödét. A VP-s pályázatok közül a településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése pályázat kiírására várunk. Itt biztos, hogy 
jelentős önrészt kell biztosítani, mivel nem vagyunk hátrányos helyzetű járásban. Még 
konzultálok két pályázatíróval is, meglátjuk, hogy ők szakmai szemmel hogy látják a 
helyzetet. 

Rieger Tibor elnök: Sikerdíj ellenében kell velük esetleg megállapodni, úgy nem lenne az 
előkészület olyan költséges. 

Pichler Józsefné tag: Melyik ingatlanok értékesítésével számolt az Önkormányzat? Telkeket a 
CSOK miatt érdemes egyébként kialakítani. 

Fülöp Zoltánné polgármester: Az egyik az 516/2 illetve az 517/54, telkek megosztásából 
létrejövő ingatlan, a másik az 517/25 hrsz-ú ingatlan lenne. Előbbi megosztásával több 
beépíthető telek jönne létre. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2016. (II.3.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) 
önkormányzati rendelet tervezete Úrkút Község Önkormányzata 2016. 
évi költségvetéséről 
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Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága 
megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezete megalapozza az önkormányzat biztonságos működését és 
forrást biztosít az idei évben tervezett fejlesztésekre, beruházásokra. 
 
Felhívja az Önkormányzat és intézményei figyelmét a (Polgármesteri 
Hivatal, Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda) takarékos és átlátható 
gazdálkodásra, valamint az aktuális pályázatok figyelésére, 
igénybevételére. 
Fentiek alapján a Gazdasági és Igazgatási Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét változtatások nélkül fogadja el. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

2.napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés,hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Központi jogszabályok változása miatt szükséges újfent 
módosítani a kormányzati funkciókat. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Az ünnepek előtt hirdették ki a módosító rendeletet, mely szerint 
március 1-ig kötelező a módosítást átvezetnünk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2016. (II.3.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
3.napirendi pont: Vegyes ügyek 
 
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának  
Polgármestere részére 
 
Előterjesztő: Farkas István alpolgármester 
 
 (Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Rieger Tibor elnök: Tavalyi évhez hasonlóan idén is döntenünk kell a polgármester 
cafeteriájáról. Javaslom támogatni a határozati javaslatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2016. (II.3.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
a cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község 
Önkormányzatának  Polgármestere részére 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község 
Önkormányzatának  Polgármestere részére szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

  
b) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítására 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

Fülöp Zoltánné polgármester: A legfontosabb, hogy hitelfelvételre nem kerül sor. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag – 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat  nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2016. (II.3.) Gazdasági és Igazgatási Bizottsági határozat 
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Gazdasági és Igazgatási Bizottsága a 
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

c) Csokonai u. 1. házirendje 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a Bizottság tagjai előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás: 



Fülöp Zo\trínné polgármester: Van esetleg valamilyen javaslat ahár,irend tartalmát illetően?

Pichler Józsefné tag: Mi a hazirend be nem tartásának szankciója?

Fülöp Zoltiínné polgármester: Folyamatosan ellenőrizni fogjuk a hé'zfuetd betartását. Aki
folyamatosan megszegi art, annak bérleti szerződése nem kerül meghosszabbításra. Rongálás,
kiírokozás esetén meg kell térítenie krárokat az Önkormányzat szálména.

Több kérdés,hozzászőlás nem volt, így a Gazdasági és Igazgatási Bizottság egyhangúlag _ 3

igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alabbihatérozatothozta;

5/20L6. (II.3.) Gazdasáei és Ieazeatási Bizottsáei határozat
a Csokonai u. l . hánírendjéről

Úrkút Kozség Önkormanyzaténak Gazdasági éslgazgatási Bizottsága a

Csokonai u. 1. háakendjéról szóló előterjesaést megtárgyalta, a

Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolja.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Több targy nem volt, az elnök az ülést 17 őra 10 perckor berekesztette.
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