
1 
 

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

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

 
 
Szám:79-9/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. augusztus 25-én 

(csütörtökön) du. 16.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak: 

- Fülöp Zoltánné polgármester 
- Farkas István alpolgármester 
- Lisztes Győző képviselő 
- Rieger Tibor képviselő 
- dr. Dóczy Mariann képviselő 
- Stáll Zsolt képviselő     
- Pichler Józsefné képviselő 

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 tagja 
jelen van, így az ülést 16:10-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest egy 
sürgősségi indítvány érkezett, melyet javasol a 2. pontban felvenni a napirendek közé. A  
Képviselő-testület  egyhangúlag – 7  igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 
1) Döntés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 

pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: polgármester 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA : 

 
1.NAPIREND: Döntés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok támogatása pályázat benyújtásáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: 44 millió forintra van jogosultságunk pályázni. Kértünk be 
árajánlatokat: településrendezési tervre, árkokra és útfelújításra. Emellé szükséges 667 765,- 
Ft önrészt vállalni. Ismert a testület előtt, hogy az Árok utcára és árokra adtunk be TOP-os 
pályázatot, de a jelenlegi információk szerint a négyszeres igény miatt nem részesülünk 
támogatásban. Új településrendezési tervet ugyebár a törvényességi felhívás miatt szükséges 
elkészíteni. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Az nem jelent problémát, hogy két pályázat is lesz beadva 
ugyanarra a tárgyra? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A pályázati dokumentációban ezt jelezni kell, de egyébként 
más kötelezettség nincs. Nyilván, ha az egyik pályázat sikeres lesz, akkor a másikon nem 
tudunk igényelni, de a TOP-os pályázaton gyakorlatilag nulla esélyünk van. Inkább legyen 
kétszeresen biztosítva az Árok utca felújítása, minthogy ne tudjuk megcsinálni. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2016. (VIII.25.) határozata 
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok támogatása pályázat benyújtásáról 
  
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért az „Adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok támogatása” című pályázat 
benyújtásával az előterjesztésben részletezett 
fejlesztésekre vonatkozóan (településrendezési terv, 
Árok utca, Rákóczi utca, valamint Fenyves utca árok 
felújítása, valamint Árok utca, Fenyves utca és Erdész 
utca út felújítása).  
A pályázati igényben szereplő többletforrást - 
667.765.-Ft-ot – az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletében K7 felújítások 
pályázatokhoz önrész előirányzat terhére biztosítja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon. 

3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat 
átcsoportosítását a következő költségvetési rendelet-
módosításnál biztosítsa. 

 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 2. pont esetében a testületi ülést követően 
legkésőbb augusztus 31-ig 
3. pont esetében a legközelebbi költségvetési rendelet-
módosításnál 
 

2.NAPIREND: A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
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 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Megérkezett a DRV Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv. 
Mivel szeptember 9-ig kérték a döntés meghozatalát, ezért sürgősségi indítványként 
terjesztettük elő, hogy ne kelljen ez miatt újabb testületi ülést tartani. A terven változtatni 
egyébként nem igazán tudunk, mivel megfelelő szakértelem híján alternatív döntési 
lehetőségünk nincs. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2016. (VIII.25.) határozata 
a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatban 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal 
rendelkező DRV_V_209. sorszámú Úrkút községi vízmű 
Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt-t hatalmazza meg. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a 
kért határidőre küldje meg a Szolgáltató részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2016. (VIII.25.) határozata 
a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatban 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-013 MEKH kóddal 
rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért felelőse a 
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok 
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elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t 
hatalmazza meg. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a 
kért határidőre küldje meg a Szolgáltató részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2016. (VIII.25.) határozata 
a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatban 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal 
rendelkező DRV_V_209 sorszámú Úrkút községi vízmű 
Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a 
kért határidőre küldje meg a Szolgáltató részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2016. (VIII.25.) határozata 
a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatban 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH kóddal 
rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztítórendszer Ellátásért felelőse a 
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2017-
2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a 
kért határidőre küldje meg a Szolgáltató részére. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



Több trárgy, kérdés és interpelláció nem vo\t, ezért a polgármester az ülést 16 őra 25 perckor
berekesztette.

A-.-f I
Fülöp ZoltEnné
polgiírmester

í-.z-L.trT
dr. Puskády Norbert

jegyző
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