
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-12/2017 
MEGHÍVÓ 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 5-én (csütörtökön) 16.10 
órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Napirendi pontok: 

 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2017. (IX.26.) határozatának 

módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak) 

 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2017. október 3.                       
                   Fülöp Zoltánné  

polgármester  
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-12/2017        1. napirendi ponthoz 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 5-i ülésére 
 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2017. (IX.26.) határozatának 
módosítása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2017. (IX.26.) határozatában döntött 
a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról. 
 
A pályázatot határidőben benyújtottuk, azonban hiánypótlás érkezett, ami érinti a testületi 
döntést is. 
 
Módosítani szükséges a határozatban szereplő helyrajzi számot, mivel az óvoda társasházi 
albetétben van. Ezt korábban is tudtuk, azonban az albetéten rossz a cím, ezért nem azt küldtük 
be, de a Kincstár nem fogadta be. 
A pályázat mellé az elektronikusan érkezett árajánlatokat tudtuk becsatolni, amikhez képest 
minimális eltérés van a papír alapon érkezett árajánlatokban. Ennek oka, hogy készültünk a 
hiánypótlásra, és így a papír alapú ajánlatba egy másik eszközt kértünk szerepeltetni, ami 
minimális 78,- Ft plusz önrész vállalást jelent. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a helyrajzi szám és a minimális pályázati önrész 
módosítást támogassa, hogy a hiánypótlást az október 9. határidőig teljesíteni tudjuk. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. október 3. 
                                                                            

Fülöp Zoltánné  
polgármester       

                                                           
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2017. (IX.26.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:  

- a 395/1 szövegrész helyébe a 395/1/A/1, 
- az 506 230 szövegrész helyébe az 506 308 

szöveg lép. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: azonnal 


