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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

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

 
 

Szám:79-3/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. április 12-én (kedden) 

du. 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:Fülöp Zoltánné polgármester 
 dr. Dóczy Mariann képviselő 
 Rieger Tibor képviselő 
                        Lisztes Győző képviselő     
                        Stáll Zsolt képviselő     
  Pichler Józsefné képviselő 
 
Meghívott, de távolmaradását előzetesen bejelentette:  

- Farkas István alpolgármester                          

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :  
- dr. Puskády Norbert jegyző 

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 
6 fő jelen van, így az ülést 16.00-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 6 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak kivitelezése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Döntés a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való indulásról 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Döntés a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton való 
indulásról 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA : 

 
1.NAPIREND: „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak 
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
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Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Firmiter Füred Bt-t bíznánk meg a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával, akit Harsányi István képvisel, mint ügyvezető. A kivitelezést a nyertes 
generálkivitelező fogja elvégezni. Az eljárás az új Kbt. szerint történik, ami annyi változással 
jár, hogy nem a legolcsóbb árajánlatot tevőt, hanem egy több szempontú pontozás alapján 
kiválasztott ajánlat tevőt kell nyertesnek választani. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (IV.12.) önkormányzati határozata 
az „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, 
felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) megbízza a Firmiter Füred Bt-t az „Úrkúti Német 

Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak 
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával. Utasítja a Polgármestert, hogy a 
megbízási szerződést – 150 000,- Ft+ 0,- Ft Áfa 
összeg erejéig – kösse meg. 

b)  a bírálóbizottság elnökének dr. Puskády Norbertet 
(jogi szakértelem), tagoknak Pichler Zoltánnét 
(pénzügyi szakértelem), Bodor Gézát (közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelem), és Harsányi Istvánt 
(közbeszerzési szakértelem) megválasztja. 

c) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
ajánlattételi felhívást és ajánlattételi dokumentációt, 
egyúttal utasítja a Polgármestert, hogy az ajánlattételi 
felhívást az „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft-nek, a 
KIVSZER INVEST KFt-nek, a CON-BAU Térkő 
Gyártó és Kivitelező Kft-nek, valamint a „SZAKI” 
Takács Szabolcs egyéni vállalkozónak küldje meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.NAPIREND: Döntés a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való indulásról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Az előterjesztésben szereplő árkokat szeretnénk felújítani a 
pályázati pénzből. Ezek vannak egyrészt a legrosszabb állapotban, másrészt ezek a 
legnagyobb vízgyűjtő csapadékelvezetők is. A Mester utcánál csak a jobb oldal lenne 
felújítva. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2016. (IV.12.) önkormányzati határozata 
a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való indulásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a TOP-2.1.3.-15 kódszámú Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című – az 
előterjesztésben foglalt tartalommal történő – pályázat 
benyújtásával. 
 
Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. április 18. 
 

3.NAPIREND: Döntés a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 
pályázaton való indulásról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ezen a pályázaton már tavaly is megpróbáltunk indulni, akkor 
nem jártunk sikerrel. Reméljük idén pozitív elbírálásban részesítik a pályázatot. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2016. (IV.12.) önkormányzati határozata 
a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatása pályázaton való indulásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés alapján a 2016. évi lakossági víz – és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot 
nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az 



állami támogatás igénylésének benffitasara és a
páúyazattalkapcsolatosteendóklebonyolításríra-

Hatlíridő: legkésőbb 20l6.április 2 1 .

Felelős : polgiírmester

. ':'

Több trírgy, kérdés és interpelláció nem vo|t, ezért a polgrírmester az iilést 16 óra 2x perckor

berekese,tette., l

. .\
+cJÓt6, L
Fiilöp Zdlrtánné

polgi.funester

Lr?-k
dr. Puskády Norbbrt-

4

jegyző

;;-*.---.":r., .! ; :.-..t., :-.-.-...:.;'..!-*.:',;li=.---",, .r-..-q.- -,1


