
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:122-13 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. november 28.-án     
                (hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
              dr. Dóczy Mariann,
             Farkas István,
             Lisztes Győző,  
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Távolmaradását bejelentette:  Somogyi Imréné alpolgármester , Nagy Szabina 
képviselő
                                                                  
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) Úrkút Község Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetésének
                          végrehajtásáról.
                    
                          Előadó:Fülöp Zoltánné polgármester

                     2)  Úrkút Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója.

                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                      3)  Úrkút Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
                            módosítása – rendelet-tervezet.

                            Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                      4)  Önkormányzat és intézményei 2012. évi Belső ellenőrzési 
                            ütemterve.
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                           Előadó: Rostási Mária jegyző

                       5) Vegyes ügyek.

a) Mangán Kft kérelme.
Előadó: polgármester

b) Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása.
Előadó: polgármester   

c) Új Atlantiszt Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁS ELŐTT:

A.)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 – 5  igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül  a  
polgármesteri  tájékoztatót elfogadta.

b.)Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND:  Úrkút Község Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetésének
                         végrehajtásáról.
                    
                         Előadó:Fülöp Zoltánné polgármester
                      
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Farkas István: Technikai jellegű észrevételt tesz, amely arra irányul, hogy a 
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szöveges előterjesztésben százalékos arányban szerepeljen az adott időszak végén 
a teljesített dologi kiadás, személyi kiadás, járulékok, stb.

Rostási Mária jegyző: Természetesen megoldható. Jelenleg a mellékletekben van a 
százalékos arány  feltüntetve. A továbbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet 
arról, hogy az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra tervezett
összeg a novemberi bizottsági ülésen a rászorultak részére megállapításra került, 
azonban azóta is több segélykérelem érkezett. Javasolja a Képviselőtestületnek, 
hogy az időskorúak járadéka szakfeladaton lévő 200 e/Ft-ból 100-100 e/Ft-ot az 
átmeneti segély, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra átcsoportosítani 
szíveskedjenek. Ezt követően a tájékoztatja arról a képviselőket, hogy önkormányzati
szinten a személyi kiadásoknál 1.320 e/Ft megtakarítás keletkezett. Kéri, 
amennyiben a Testület egyet tud érteni, úgy engedélyezze az önkormányzat 
alkalmazásában álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére jutalom, illetve 
étkezési utalvány formájában való kifizetését.

Pichler Józsefné:  A segélyek módosítási javaslata kapcsán elmondja, hogy az idei 
évben elég sok jogos kérelem érkezett, és véleménye szerint az elkövetkezendő 
időben még több fog érkezni a családok nagy részének eladósodása miatt, és a 
rendkívül rossz szociális helyzetük miatt. A bérmegtakarítással kapcsolatban az a 
véleménye, hogy az önkormányzati dolgozóknál a személyi juttatások az elmúlt 
évben és az elkövetkezendő évben sem nőttek, nőnek, ami azt jelenti, hogy plussz 
juttatások nem lettek tervezve. A 41 dolgozót alapul véve az  összeg nem nagy. Ő 
javasolja a személyi juttatásoknál tervezett 1.320 e/Ft megtakarítás kifizetését 
jutalom, illetve étkezési utalvány formájában.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           64/2011. (XI.28) önkormányzati határozata
           pénzügyi átcsoportosításról

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében az Időskorúak járadéka szakfeladaton 
tervezett 200 e/Ft összegből 100 e/Ft-ot az Átmeneti segély,
100 e/Ft-ot a Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
szakfeladatra csoportosít át.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           65/2011. (XI.28) önkormányzati határozata
           személyi kiadások megtakarításai.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi 
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költségvetésében tervezett személyi kiadások megtakarítását, - 
1.320 e/Ft-ot -  engedélyezi a köztisztviselők és a 
közalkalmazottak részére jutalom illetve étkezési utalvány 
formájában történő kifizetését,
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
Határidő: azonnal

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           66/2011. (XI.28) önkormányzati határozata
            az Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetéséről.

            A Képviselő-testület a 2011. III. negyedévi költségvetését
            172.442 e/Ft teljesített bevétellel és
            147.580 e/Ft teljesített kiadással
            elfogadja. 

             Felelős: polgármester, jegyző
             Határidő: 2011. december 31.

 

2.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója.

                           Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

   Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester:  Szóbeli kiegészítésként hozzáteszi, hogy sajnálatos 
módon  a gyermeklétszám a településen csökkent, így az óvodai létszám 2012. 
szeptember 1.-én a jelenleg érvényes létszámhatárok alatt van, vagyis a (3 x 25 fős 
csoportlétszám) 75 fős létszám helyett 52 fő gyermek lesz csak. 

Pichler Józsefné: A 2012. évi koncepcióban is szerepel 2 millió forint a 
sportcsarnoknál, karbantartásra. Ez azért van, mert az idén a 2 millió forint, ami az 
októberi testületi ülésen került ugyanerre a célra átcsoportosításra nem valósul már 
meg?

Rostási Mária jegyző: A 2 millió forint  az idein kívül került tervezésre. Elmondja, 
hogy – ahogy mindenki látja is – a sportcsarnok úgy kívül, mint belül nagyon lelakott, 
rossz állapotban van. A megfelelő, folyamatos karbantartás, és az időnként felújítás 
nagyon hiánya nagyon látszik. Sürgősen tenni kell.

Farkas István: Javasolja utánanézni annak, hogy milyen formában lehetne 
támogatást kapnia az önkormányzatnak a társasági adó terhére. 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Ismeri ezt a pályázati formát, meg fogja nézni, hogyan 
működik.

Pichler Józsefné: A koncepcióban tervezve van a ravatalozó felújítása is. Kérdésként
teszi fel, hogy áll a temető ügye, mikor veszi át az önkormányzat az egyháztól.

Fülöp Zoltánné polgármester: A Plébános úrral egy utcai beszélgetés folytán jutott 
tudomására, hogy a sírhely megváltásoknál többen kértek tőle fizetési haladékot 
november végéig. Azt követően lesz a megbeszélés az átvételről.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           67/2011. (XI.28) önkormányzati határozata
            az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2012.
évi  költségvetési  koncepcióját  elfogadja,  és  hozzájárul  ahhoz,
hogy a 2012. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak
alapján  folytatódjanak,  azzal  a  kitétellel,  hogy  a  költségvetés
elkészítéséig az intézményeknek (iskola, óvoda, hivatal) át kell
gondolniuk  -  a  bevételi  forrásaikat,  és  meg  kell  keresniük  a
bevételek  emelési  lehetőségeit,   át  kell  tekinteni  a  tervezett
kiadások jogosságát,szükségességét,  a feladatok hatékonyabb,
ésszerűbb megoldásának lehetőségeit.

Felelős:  polgármester
Határidő: 2012. február 15.

3.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
                         módosítása – rendelet-tervezet.

                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.      

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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 
(II.15.) rendeletének módosításáról.

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
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4.NAPIREND:  Önkormányzat és intézményei 2012. évi Belső ellenőrzési 
                         ütemterve.

                        Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Jónak tartja a belső ellenőrzést, mivel a hibákat feltárja, és azokat 
még kellő időben ki lehet küszöbölni.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           68/2011. (XI.28) önkormányzati határozata

            a 2012. évi  belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A Képviselő-testület:

1)Megtárgyalta Úrkút  Község  Önkormányzata  2012.  évre
vonatkozó    belső  ellenőrzési  tervét  és  azt  változatlanul
jóváhagyja. 

2)  Az  ellenőrzés  végrehajtásával  az  Új  Atlantiszt  Többcélú
Kistérségi Társulás belső ellenőrét bízza meg. 

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. december 31.

5.NAPIREND: Vegyes ügyek.

a) Mangán Kft kérelme.

Előadó: polgármester

(Írásos kérelmet a képviselők előre megakapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli kiegészítésként hozzáteszi, hogy javasolja a
Mangán Kft kérelmének teljesítését, és amennyiben a rendelet alkotásra sor  kerül,
úgy a régi mosó épületét helyi védelem alá kell venni.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                69/2011. (XI.28) önkormányzati határozata
                                Mangán Kft kérelme.

                               
                                 Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Mangán Kft    kérelmével egyetért, és a Mangán Kft 
tulajdonában lévő úrkúti 0127/3 hrsz-u ingatlanon lévő 
ércelőkészítő mű (régi „mosó”) épületének helyi védelem alá 
vételéről gondoskodik.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

b)Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása.

  Előadó: polgármester   

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Farkas István: Egyenlőre az önkormányzatnak erre a területre nincs szüksége, bérbe
lehet adni, azonban gondolkodni kellene arról, hogy a mellette lévő területek nem 
eladók-e, gondolva itt már a telekalakításra.

Rostási Mária jegyző: Tudomása szerint a 249/18 hrsz-u beépítetlen terület nem 
eladó, azonban a 249/19 hrsz-u beépítetlen területet pár évvel ezelőtt a tulajdonosok 
el akarták adni, elképzelhető, hogy még most is.

Farkas István: Meg kell keresni a tulajdonosokat, hogy eladó-e a terület.

Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint is fel kell venni velük a kapcsolatot.

Farkas István: A Pipacs utca lakóival is – az önkormányzat helyi rendelete alapján -  
újra fel kell venni a kapcsolatot, mert az út szélén megint nagyon sok  fa és egyéb 
dolog kerül tárolásra. 

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                70/2011. (XI.28) önkormányzati határozata

           249/20 hrsz-u ingatlan bérbeadása.
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           Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rostási Zsolt
 Úrkút, Honvéd u. 16. sz. alatti lakós részére az önkormányzat 
tulajdonában lévő 249/20 hrsz-ú beépítetlen terület elnevezésű 
ingatlant térítésmentesen bérbe adja mindaddig, míg a területet 
az önkormányzat más célra nem kívánja használni, igénybe 
venni.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a bérleti szerződés 
megkötésére.

           Felelős: polgármester, jegyző
           Határidő: 2011. december 10

c)Új Atlantiszt Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása.

Előadó: polgármester

(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 Képviselő-testületének
                                71/2011. (XI.28) önkormányzati határozata

           Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása .

1. Úrkút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete  elfogadja  az  Új
Atlantisz  Többcélú  Kistérségi  Társulás
Társulási  Megállapodás  –  a  Társulási
Tanács  50/2011.  (XI.  23.)  TT.  számú
határozatával  elfogadott  -  módosítását
az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltaknak  megfelelően  azzal,  hogy
Bakonypölöske Község Önkormányzata
2012. január 01-től a Közös Fenntartású
Alapszolgáltatási  Központ
intézményfenntartó társulás tagjaként el
kívánja  látni  a  családsegítés  és  a
gyermekjóléti szolgálat feladatokat is.

2. Úrkút  Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert,  hogy az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás módosított Társulási
Megállapodását aláírja.

8



3. Úrkút  Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete utasítja a polgármestert,
hogy a határozatot az Új Atlantisz Több-
célú  Kistérségi  Társulás  Elnökének
küldje meg.
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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