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Úrkút Kiizség Önkormán yzatánakKépviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

JEGYZoKÖNYv

Késztilt: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 20l6.június 17-én (pénteken)
du. 13.30 órai kezdettelmegtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helve: Úrkúti Polgrármesteri Hivatal _ tanácskoző terem.

Jelen vannak:
- Ftilöp Zoltánné polgármester
- Farkas Istviín alpolgármester
- Rieger Tibor képviselő
- Lisáes Gyóző képviselő
- Stáll Zsolt képviselő
- Pichler Józsefné képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
- dr. Dőczy Mariann képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott és megielent :

- dr. Puskády Norbert jegyző

Fülöp Zoltanné polgármester: Köszöntöte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő_testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 6 taga
jelen van, igy az iilést 13.30-kor megnyitotta.

Ezt kovetően ismertet1e az ülés napirendjét. A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen
szavazattal' - ellenszavazat nélkül azalábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1) A 3 112016. (v.3 1 .) határozatmódosítása
Előterj esztő : polgrírmester

NAPIREND TÁRGYnlÁsa:

I.NAPIREND : A 3 I l 20 I 6. (V. 3 1 .) határ ozat módosítása

Előterj esztő : polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Fülöp Zoltárrné polgármester: A3I12016. (V.3 1.)határozatban a Képviselő-testület a Május 1

tér 7. sz. alatti orvosi rendelő felújítása érdekében pályázat benyújtásaról és a szükséges önerő



biztosításáról döntött. A páIyazatot határidőben benyújtottuk, a Magyar Á[amkincstár
azonban hirínypótlásra szólítottafel az önkormányzatot. Már a korábbi testületi ülésen is szó
volt róla' hogy az orvosi rendelő mellett aszolgá|ati lakásnak a f,itési rendszere leválasztásra
kerül. Az ajánlatokat is eszerint kértük be, valamint a páIyázatot is ez alapján arányosítottuk.
A pályázati felületen azonban önerőként a szolgáIati lakás felújítását is vállalni kell' ezért
szükséges módosítani az előző testületi határozatot.

Pichler Józsefné képviselő: A hiánypótlásban mást nem kértek?

Fülöp Zoltárrné polgiármester: Nem mindegyik árajánlatot tudtuk benyújtani, mivel eredetiben
nem érkeztek meg határidőben. Ugyanez vonatkozik a tervezői nyilatkozatra is. Ezeket
időközben beszereztük. Emellett a képdokumentációra rá kell vezetni, hogy melyik utca
járdáját ábrázolja, illetve rossz finanszírozási szerződést küldött meg dr. Baláns Mária
doktomő' de utóbbit is megkértük azoEP-tőL

Többhozzászólás, kérdés nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag _ 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
hatánozatothozta;

Úrkút Kiizség Önkormányzat Képviselő-testületének
4312016. (v.31.) határozata
a 3 I l 20 I 6. (V. 3 1 .) batár ozat módosításáról

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3112016. (V.31 .) határozatának szövege helyébe az alábbi
szöveg lép:

Úrkút Község.. Önkormányzaténak Képviselő-testülete
egyetért aZ Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesáések intézményfejlesáés alcélú támogatási igény
benyújtásával 'a Május I tér ]. sz. alatti orvosi rendelő
felújítása érdekében az előterjesztésben foglal.t

tartalommal - és az arányosításból adódóan a gazdaságí
tartalék terhére biztosítja a nem trímogatott szolgálati lakás
felújítását' melynek aránya 60 % (3 151 495,- Ft), míg a
K7 pályazatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére

biztosítja a támogatott tartalomhoz szükséges 5Yo önrészt
(105 050,- Ft), így összesen a pályázathoz 3 256 544,- Ft
önrészt biztosít.

Felelős: polgármester és jegyző
Hataridő: azonnal

Több tárgy, kérdés és interpelláció nem vo|t, ezért a polgármester az ülést 13 őra 45 perckor

berekesztette.
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Fülöp Zol$nné
polgármester
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dr. Puskády Norbert
jegyző


