
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:91-3 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. január  31.-én          
                (hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester

             Somogyi Imréné alpolgármester  
             Dr. Dóczy Mariann            
             Farkas István,                                              
             Pichler Józsefné  képviselők

Távolmaradását bejelentette: Lisztes Győző és Nagy Szabina képviselők.

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
                                                     
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából  5 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 5 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:  1.)  Közösségi ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról szóló beszámoló, 
                        valamint a 2012. évi munkaterve.
                        Előadó: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és  

                                      programszervező

                   
                   2.) Tájékozató a helyi Sportkör működéséről, különös tekintettel a 2011.  
                         évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
                         Előadó: Vágfalvi Norbert SK elnöke

                   3.) Tájékoztató a Teke-klub működéséről, különös tekintettel a 2011. évi  
                        önkormányzati támogatás felhasználásáról.
                        Előadó: Rieger Tibor Teke-Klub

                   4.) A 2012 évi ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díjakról szóló rendelet 
                        hatályon kívül helyezése – rendelet-tervezet.
                        Előadó:Rostási Mária jegyző

                   5.) Vegyes ügyek.

1



                       
                        a) Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása tárgyú KEOP 
                            7.1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 azonosítószámú pályázattak             
                            kapcsolatos közbeszerzési ajánlatokról való döntés.
                              Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                        b) Tájékoztató a községi temető önkormányzati tulajdonba vételének  
                             helyzetéről.
                             Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

a.) Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között végzett feladatairól.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester: Írásbeli előterjesztést azért nem készített, mivel az 
elmúlt testületi ülés óta nem történt jelentős dolog e témában. Azt viszont szeretné 
bejelenteni, hogy az önkormányzatnál jelenleg nincs közfoglalkoztatott, nem tudni 
mikor lehet igényt benyújtani a Munkaügyi Központ felé. 

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
bejelentést elfogadta.

1.NAPIREND TÁRGYALÁSA: Közösségi ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról  
                                                  szóló, valamint a 2012. évi munkaterve.

                                                Előadó: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és   

                                                               programszervező

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2012. (I.31.) önkormányzati határozata
a közösségi ház és könyvtár 2011 évi munkája, 2012 évi munka-
terve.

A Képviselőtestület „A Közösségi ház és Könyvtár 2011. évi 
munkájáról szóló, valamint a 2012. évi munkaterve” című 
előterjesztést elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tájékozató a helyi Sportkör működéséről, különös 
                                                        tekintettel az önkormányzati támogatás      
                                                        felhasználásáról.
                                                       Előadó: Vágfalvi Norbert SK elnöke

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: A pályázatot meg is nyerte az SK?

Vágfalvi Norbert: Igen. 25 millió forint az össz költség. Minél több támogatót, céget 
tudnak megnyerni, annak függvényében tudják igénybe venni a pénzt.

Pichler Józsefné: Ez a pályázat utófinanszírozott?

Vágfalvi Norbert: Egy jogásznő jön Budapestről, aki részletesen fogja elmondani, 
hogy pontosan mi, hogyan működik. Az önrész biztosításánál biztosan gondja lesz 
az SK-nak, és itt kérik majd az önkormányzati támogatás minél előbbi utalását.

Pichler Józsefné: Az elvégzendő feladatokról, az öltöző bővítéséről, stb. költségvetés
van?

Vágfalvi Norbert: Természetesen van, az nélkül nem is lehetett volna pályázni. A kö-
beszerzési pályázat is ez alapján került kiírásra.

A cégek társasági adójából 17.800 e/Ft-ot nyertek. Ezért kell a cégek után menniük, 
hogy minél többen nekik és ne az állam felé fizessék a társasági adót.

Pichler Józsefné: Ha az önkormányzati 2 milliós támogatást saját részként akarja az 
SK felhasználni, akkor nem fog hiányozni ez az összeg a működési költségvetésből?

Vágfalvi Norbert: A működési kiadásokra is kaptak pályázati pénzt.

Dr. Dóczy Mariann: Kérdezi a jegyzőtől,meg lesz-e a 2 millió forint.
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Rostási Mária jegyző: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 2 millió forint tá-
mogatásként tervezésre került, amennyiben a Képviselőtestület azt elfogadja, úgy 
azt követően a támogatási szerződés módosításával utalni is lehet az SK részére.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (I.31.) önkormányzati határozata
Úrkút SK 2011. évi működéséről.

A képviselő-testület „Tájékozató a helyi Sportkör működéséről,               
különös tekintettel az önkormányzati támogatás  felhasználásáról.”  
című előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.                                       

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Teke-klub működéséről, különös 
tekintettel a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználására.

                                                        Előadó: Rieger Tibor Teke-Klub

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István: Kérdésként teszi fel, hogy miként fog alakulni a teke egyesület jövője?

Rieger Tibor: Az egyesületi tagok lelkesedése egy kicsit alábbhagyott. Az 
osztályváltás mindenkit megviselt. Ezt a szezont mindenképp végigcsinálják, a  
csapat nincs kiesőbe. Április 1.-ét követően azonban le kell ülniük, meg kell 
beszélniük mi legyen, hogyan tovább. 
Jó lenne, ha fennmaradna az egyesület. Ajkára semmiképp  nem szeretnének 
menni, csak úrkútiakkal tudják elképzelni a folytatást is.

Farkas István: A tekének nagy hagyománya van Úrkúton. Biztosan még sokan 
emlékeznek a volt Kulturház melletti tekepályára, ahol legtöbbször 200-300 ember is 
űzte ezt a sportot.

Pichler Józsefné:Reméli marad a teke egyesület.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (I.31.) önkormányzati határozata
Úrkúti Teke Klub 2011. évi működéséről.
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A képviselő-testület „Tájékozató a Teke klub működéséről,                     
különös tekintettel az önkormányzati támogatás  felhasználásáról.”  
című előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.                                       

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4.NAPIREND TÁRGYALÁSA A 2012 évi ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díjakról  
                                                 szóló rendelet hatályon kívül helyezése – rendelet-
                                                 tervezet.
                                                 Előadó:Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                3/2012. (II.1) önkormányzati rendelete

a 2012 évi ivóviz és szennyvíz szolgáltatási díjakról szóló 10       
/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.

Úrkút  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.cikk  (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőt rendeli el:

1.§ A képviselő-testület a 2012. évi ivóviz és szennyvíz szolgáltatási díjakról  szóló
10/2011 .(XII.20.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi.

2.§ Ez a rendelet 2012. február 1-én lép hatályba.

Fülöp Zoltánné                                                           Rostási Mária
polgármester  jegyző

5.NAPIREND TÁRGYALÁSA Vegyes ügyek.

                       
                        a) Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása tárgyú KEOP 
                            7.1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 azonosítószámú pályázattak             
                            kapcsolatos közbeszerzési ajánlatokról való döntés.
                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

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

Pichler Józsefné: Csak reménykedni tudunk, hogy simábban mennek az ügyek a 
víznél, mint a szennyvíznél.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (I.31.) önkormányzati határozata
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (víznél)

A Képviselő-testület
1.)  az „Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása”

             KEOP 7.1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 pályázat keretében közbeszerzési
            tanácsadó kiválasztására kiírt pályázatra 

a) 2 db érvényes - Firmiter BT Balatonfüred és Arány BT Veszprém - és
      1 db érvénytelen ajánlat (határidőn túl érkezett)   - Propritus BT Budapest – 

            érkezett.
b) nyertes ajánlattevőnek: Firmiter BT Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A. választja,

melynek ajánlati nettó ára: 580.000.- Ft.
2.) felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert,hogy a Firmiter BT-vel a 

közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó szerződést megkösse.

       Felelős: polgármester,jegyző
       Határidő: azonnal

c) Tájékoztató a községi temető önkormányzati tulajdonba vételének                    
helyzetéről

           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

 Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli tájékoztatásában elmondja, hogy a temető 
nyilvántartás rövid időn belül kész lesz. Erzsike néni be fogja hozni a Hivatalba, és át
lesz tekintve, valamint amennyiben szükséges, úgy a Hivatal munkatársai 
számítógépes nyilvántartást is elkészítik.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                          Rostási Mária
polgármester                                                                                  jegyző
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