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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:99-17/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. december 20-án 

(szerdán) du. 16.30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:Fülöp Zoltánné polgármester 
 Farkas István alpolgármester 
 Pichler Józsefné  képviselő   
                        Dr. Dóczy Mariann képviselő     
                        Lisztes Győző képviselő     
                        Stáll Zsolt képviselő     
    Rieger Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:  

- dr. Puskády Norbert jegyző, 
- az 1. napirendi pont tekintetében: Hornyák Attila főépítész 

 
Úrkút állampolgárai közül megjelent: 0 fő  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, a 
község jegyzőjét, a falutévé nézőit, valamint Hornyák Attila főépítészt.  
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van.  A 
Testület határozatképes, így a közmeghallgatást megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az  ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület  egyhangúlag – 7  
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott. 
 
NAPIREND: 
 
1. Úrkút község építészeti karakterének jellemzői és a települési környezettel szembeni 

elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv 
Előadó: Hornyák Attila 

 
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, és a 2018. évi terveiről 

Előadó: polgármester 
 

             NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
1.NAPIREND: Úrkút község építészeti karakterének jellemzői és a települési környezettel 
szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv 
Előterjesztő: Hornyák Attila 

 

 

 



2 
 

Fülöp Zoltánné polgármester: Megkérem Hornyák Attila főépítészt, hogy ismertesse a 
településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos teendőket. 
 
Hornyák Attila főépítész: A vonatkozó jogszabályok szerint két fórumot szükséges tartani a 
TAK témájában. Ez a második. Állampolgárok nem jelentek meg, ezért szóban tájékoztatom a 
Képviselő-testületet, hogy a TAK elkészült, jelenleg a kötelező véleményezési eljárás van 
folyamatban. Két ünnep között elfogadható a TAK, illetve a rendelet. Az elkészítése során 
figyelembe vettem az előző közmeghallgatáson elhangzott követelményeket. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Képviselő-testületi tagok részéről van kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el ezért a Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az Úrkút község építészeti karakterének jellemzőit és a 
települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati 
Kézikönyvről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
2.NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, és a 2018. évi 
terveiről 
 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a falutévé nézői 
számára szó szerint felolvasta. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –  az 
Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és a 2018. évi terveiről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, így a polgármester a közmeghallgatást 17 óra 00 perckor 
berekesztette. 

kmft. 

 

Fülöp Zoltánné                                                                         dr. Puskády Norbert 
polgármester                                                                               jegyző 


