
Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság Elnöke 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

………………………………..............................................................………………………...

Szám: 1-6/2013.

MEGHÍVÓ

Úrkút Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2013. október 7.én 
(hétfőn) du. 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – jegyzői iroda

Napirendi pontok

1)  Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól    szóló 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosítása.

                                Előadó: polgármester
      

2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó szabályokról szóló rendelet-tervezet.

                                   Előadó: polgármester

3) Nagy Viktória és Németh Ferenc úrkúti lakósok építési telek 
iránti kérelme.

                                   Előadó: polgármester
 

4) Döntés a „Falukút” ivóvízellátásának biztosításához 
szükséges költségek finanszírozásáról.

                                   Előadó: polgármester

                             

Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2013. október 3.

                                                                Farkas István
                                                                   elnök
            





KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.

tel: 88/230-003, 507-031.
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:32-13/…../2013.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő- testület 2013. október 7-i ülésére

Tárgy:  Az Önkormányzat  vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

Előterjesztést készítette:  Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő - testület!

Az  Önkormányzat   vagyonáról,  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  4/2013.
(III.22.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) azért kell módosítani,
mert  az  önkormányzati  tulajdonú  369,  370,  516,  517/46  hrsz-ú  ingatlanok
megosztása,  illetve  telekhatár  rendezése  következtében  az  alábbi  ingatlanok
alakultak ki:

369/1 hrsz-on beépítetlen terület,
369/2 hrsz-on beépítetlen terület,
516/1 hrsz-on közterület
516/2 hrsz-on beépítetlen terület
516/3 hrsz-on közterület
516/4 hrsz-on közterület.

A 370 hrsz-ú út (közterület) beépült az 516/1 hrsz-ú közterületbe.
Az 516 hrsz-ú közterületből keletkezett az 516/4, 516/3 és az 516/1 hrsz-ú közterület.

A  Képviselő-testület  az  519  hrsz-ú  közutat  megvásárolta  Keller  Krisztián
magánszemélytől.

Fenti változásokat a Rendelet mellékleteiben át kell vezetni az alábbiak szerint:
1. melléklet „Úrkút Község Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona”

törlésre kerül: a 370 és az 516 hrsz „közterület” elnevezésű ingatlan. Felvételre
kerül az 516/1, 516/2 , 516/3 közterület, valamint az 519 hrsz-ú közút elnevezésű
ingatlan.

3. melléklet „Úrkút Község Önkormányzat üzleti vagyona” felvételre kerül a 369/1, a
369/2  és  az  516/2  hrsz-  beépítetlen  területek  elnevezésű ingatlanok,  törlésre
került az 517/46 hrsz-ú beépítetlen terület, mivel ez teljes egészében beépült a
369/1 hrsz-ú beépítetlen területbe.  



 
Kérem  fentieknek  megfelelően  a  mellékelt  rendelet-tervezetet  elfogadni
szíveskedjenek.

Úrkút, 2013. május 16.

                                                                      Fülöp Zoltánné
                                                                      polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (X...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § és 109. § (4) 
bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet 1. és 3. melléklet helyébe e 
Rendelet 1. és 3. melléklete lép.

2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fülöp Zoltánné                                                    Rostási Mária
polgármester                                                       jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Úrkút, 2013. október... 

                                             Rostási Mária
                                                jegyző



1. melléklet
a…/2013. (X…) önkormányzati rendelethez

Úrkút Község Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona

Helyrajzi szám                 Megnevezés               Utca neve                 
1/2                                     Közterület                    Béke                                  
1/3                                     Árok                             Névtelen                           
27                                      Közterület                    Kilencház                        
39                                      Közterület                    Névtelen                       
40/1                                   Közterület                    Névtelen                       
40/3                                   Közterület                    Névtelen                       
44                                      Árok                             Névtelen                       
56                                      Árok                             Névtelen                       
63                                      Közterület                    Névtelen                       
83                                      Névtelen terület           Névtelen                       
93/1                                   Közterület                    Névtelen                       
93/3                                   Közterület                    Névtelen                       
93/4                                   Közterület                    Rákóczi                        
93/5                                   Közterület                    Rákóczi                        
93/7                                   Közterület                    Rákóczi                        
93/8                                   Közterület                    Rákóczi                        
94                                      Közterület                    Gubiczahegy                
95                                      Közterület                    Névtelen                       
99                                      Közterület                    Névtelen                       
136/1                                 Közterület                    Orgona                         
136/3                                 Közterület                    Orgona                         
137                                    Közterület                    Fenyves                        
141                                    Közterület                    Névtelen                       
175                                    Közterület                    Tüzér                            
184                                    Közterület                    Kossuth                        
207                                    Közterület                    Erdő                             
233                                    Közterület                    Honvéd                        
248                                    Közterület                    Névtelen                      
249/6                                 Közterület                    Névtelen                      
249/7                                 Út                                 Belterület                    
249/21                               Közterület                    Ady                             
249/36                               Közterület                    Névtelen                     
249/60                               Közterület                    Pipacs                         
256/4                                 Közterület                    Mester                        
257                                    Közterület                    Mester                        
266                                    Közterület                    Belterület                   
267/5                                 Közterület                    Névtelen                    
286                                    Közterület                    Erdő                           
287                                    Közterület                    Temető                      
300                                    Közterület                    Kossuth                     
308                                    Közterület                    Erdő                          
317/1                                 Árok                             Belterület                 
317/2                                 Út                                 Belterület                      



318/1                                 Közterület                    Névtelen                       
349                                    Közterület                    Névtelen                       
368                                    Közterület                    Hősök                          
373/1                                Közterület                      Sport                          
387                                   Közterület                      Erdő                           
391                                   Közterület                     Névtelen                     
392/13                              Út                                 Belterület                    
394                                   Közterület                    Rózsa                          
395/11                              Közterület                    Névtelen                        
396/2                                Közterület                    Névtelen                        
397                                   Közterület                    Május 1 tér                    
399                                   Közterület                    Május 1 tér                    
404                                   Közterület                    Május 1 tér                    
405                                   Közterület                    Május 1 tér                    
407                                   Közterület                    Május 1 tér                    
408/12                              Közterület                    Május 1 tér                    
409                                   Közterület                    Jókai                              
411                                   Árok                             Belterület                      
412/9                                Közterület                    Névtelen                       
413                                   Közterület                    Május 1 tér                   
414                                   Közterület                    Május 1 tér                   
417                                   Közterület                    Május 1 tér                   
421                                   Közterület                    Névtelen                       
422                                   Közterület                    Névtelen                       
424                                   Közterület                    Rózsa                            
427                                   Közterület                    Csokonai                       
429                                   Közterület                    Névtelen                       
449                                   Közterület                    Névtelen                       
451                                   Közterület                    Névtelen                       
457                                   Közterület                    Mezőköz                       
459                                   Közterület                    Névtelen                       
489                                   Közterület                    Petőfi      
516/1                                közterület                   Belterület        
516/2                                közterület                   Belterület
516/3                                közterület                   Belterület
517/3                                Közterület                    Belterület                      
517/23                              Közterület                    Belterület                      
517/44                              Közterület                    Belterület                      
020/15                             Közterület, út               Külterület   
519                                   Közterület                    Belterület
450/14                              Közterület                    Belterület
450/21                              Közterület                    Belterület 
06/5                                 út
020/23                             út
020/43                             út
020/52                             út
024                                  út
027                                  út
028/6                               út
032/2                               út



042/2                               út
072/2                               út
083/2                               út
088                                  út
089/8                               út
095/2                             út
095/4                             út
0102                              út
0105                              út
0118/2                           út
0118/4                           út
0118/7                           út                       
0120                              út
0121/2                           út
0121/5                           út
0134/2                           út
0135/3                           út
0135/5                           út
0136                              út
0138                              út
0139                              út
0141/2                           út
0141/4                           út
0143/1                           út
020/42                          Közterület                          Külterület                    
020/44                          Közterület                          Külterület               



                                                                                                            3.melléklet
a ../2013. (X….) önkormányzati rendelethez

Úrkút Község Önkormányzat üzleti vagyona

Helyrajzi szám                Megnevezés                          Utca neve                 
1/6                                     Kivett                                     Béke                        
4                                        Beépítetlen terület                  Névtelen                 
10/11                                 Beépítetlen terület                  Névtelen                 
10/15                                 Beépítetlen terület                  Névtelen                 
37/2                                   Beépítetlen terület                  Névtelen                 
61                                      Beépítetlen terület                   Névtelen                 
89/1                                   Beépítetlen terület                   Névtelen                 
89/2                                   Beépítetlen terület                   Névtelen                 
249/20                               Beépítetlen terület                   Belterület                
249/42                               Beépítetlen terület                   Névtelen                 
249/43                               Beépítetlen terület                   Belterület                
249/50                               Beépítetlen terület                   Belterület                
256/3                                 Beépítetlen terület                   Belterület   
369/1                                 Beépítetlen terület                   Belterület   
369/2                                 Beépítetlen terület                   Belterület   
390/11                               Beépítetlen terület                   Belterület                
395/15                               Gazdasági épület                     Belterület                  
396/7                                 Posta                                        Rákóczi                    
426/3                                 Beépítetlen terület                    Névtelen                 
428                                    Lakóház                                   Csokonai 
516/2                                 Beépítetlen terület                   Belterület   
517/54                               beépítetlen terület
452/32                               Beépítetlen terület                    Belterület                
0111/1                               Gyep                                          Külterület               
0111/5                               Gyep                                          Külterület               
0111/7                               Gyep                                          Külterület               
                                          

INDOKOLÁS

1.§
A Rendelet mellékletét képező 1. és 3. melléklet módosítása vált szükségessé.



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.

tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu 

Szám:32-13…./2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a képviselő-testület 2013. október 7-i  ülésére

Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
szabályokról szóló rendelet megalkotásához

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX.törvény 41.§-a
egy  új  (9)  bekezdéssel  egészült  ki,  melynek  értelmében  a  helyi  önkormányzat
képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás  átvételére  és  átadására
vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.
Az elmúlt  évek tapasztalatai  szerint  a képviselő-testület erejükhöz mérten szoktak
támogatni  általában helyi  szervezeteket,  de néha országos szervezeteket  is,  mint
például a mentőket vagy a katasztrófavédőket,de adott esetben az önkormányzat is
kaphat támogatást más szervezettől.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Úrkút, 2013. szeptember 16.

.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi, gazdasági hatásai.
A rendelet szabályozza az államháztartáson kívüli források átadását és átvételét, ami által 
nyomon követhető a közpénzek célnak megfelelő felhasználása, elszámolása.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásának fedezetét, az átvett pénzeszközt a mindenkori 
költségvetési rendeletet tartalmazza.



II. Környezeti és egészségügyi következmények
A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.
III. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható
következményei
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 
szóló 2013. évi LXXXV. törvény 1. § (1) bekezdése előírja az önkormányzat rendeletalkotási 
kötelezettségét.
IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet közvetlenül nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi 
forrásokat, a rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak.

TERVEZET
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete

/2013.(X….) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó

szabályokról

Úrkút  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás  alapján  és  az  Alaptörvény  32.cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  képviselő-testület  egyedi  döntésében  nevesített  szervek  részére
támogatást állapíthat meg.

(2) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A
megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni
az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a
jogszerűtlen  felhasználás  esetén  követendő  eljárásra,  a  visszafizetési
kötelezettségre,  köztartozásra  (adó-,  járulék-,  illeték-  vám-)  vonatkozó
nyilatkozatra,  az  önkormányzati  intézményekkel  szembeni  kötelezettségeire
(díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani
pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(3) A működési célú támogatás és pénzeszközátadás 200.000 forint és ez
alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti támogatás a képviselő-testület
döntésének megfelelően történik. Valamennyi  felhalmozási célú pénzeszköz
átadás  az  önkormányzat  egyedi  döntését  követően  utalható,  ha  az
előirányzathoz  tartozó  pénzügyi  fedezet  rendelkezésre  áll,  melyet  a
megállapodásokban is rögzíteni szükséges.

(4) Valamennyi  pénzeszközt  átvevő  annak  felhasználásáról  a
Polgármesteri  Hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki



számadási  kötelezettségének  teljes  körűen  nem  tesz  eleget  a  további
támogatásból kizárja magát.

(5) A  támogatás  felhasználásának  ellenőrzését,  az  elszámolást,  illetve
beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás
megkötéséig,  de  legkésőbb  tárgyévet  követő  március  31-ig  megtörténjen.
Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását
követően köthető.

(6) A  támogatott  jogosult  részben,  vagy  egészben  lemondani  a
támogatásról,  amennyiben az általa  vállalt  feladat objektív  okból  nem vagy
csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó
utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az
utalást megelőzően mondhat le, ez esetben a (8) bekezdés szerinti szankciót
nem kell érvényesíteni.

(7) Amennyiben  a  pénzeszközátvevő  a  pénzt  vagy  annak  egy  részét
jogtalanul vette igénybe, azt nem a döntésben megjelölt célra, a pályázatban
megjelölt  programra,  feladatra  használta  fel,  vagy  a  támogatások
igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat
számlájára  köteles  egy  összegben  visszafizetni.  A  jogtalanul  igénybe  vett
összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat
kétszeresének  megfelelő  mértékű  kamatot  köteles  fizetni,  a  jogtalan
igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(8) A (7) bekezdéssel érintett pénzeszközátvevő, támogatott a következő
évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

(9) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére,
a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30
napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig
biztosítani kell. 
E  közzétételi  kötelezettséget  a  pályázati  kiírásokban,  a  támogatásról  szóló
megállapodásokban szerepeltetni kell.

(10) A  támogatás,  pénzeszköz  átadás  valamennyi  eljárási  szakaszában
figyelemmel kell  lenni a közpénzekből nyújtott  támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.  

2.§ (1)  Az  önkormányzat  államháztartáson  kívüli  forrás  átvételére  jogosult  a
támogatás elfogadásáról szóló egyedi döntés, illetve a támogatóval megkötött
támogatási megállapodás alapján.

(2) A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell
térni  az  elszámolás  módjára,  tartalmára,  a  feladat  teljesítésének
ellenőrzésére,  a  jogszerűtlen  felhasználás  esetén  követendő  eljárásra,  a
visszafizetési  kötelezettségre.  A  pénzeszközátvevő  szervezet  köteles
biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.



(3) A működési és fejlesztési támogatások nyújtójának nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 
vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, az elfogadásról szóló döntést
követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább 
öt évig biztosítani kell.

3.§ (1) Ez a rendelet 2013. …..-én lép hatályba. 

           (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően államháztartáson
                 kívüli átadott és átvett pénzeszközök tekintetében kell alkalmazni.

Fülöp Zoltánné                                                                   Rostási Mária

polgármester jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  Úrkút, 2013……..hó….nap

                                                         Rostási Mária
jegyző

Indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 
szóló 2013. évi LXXXV. törvény alapján a 41. § kiegészül a (9) bekezdéssel:
„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”

E rendelkezésnek megfelelően került sor a rendelet megalkotására



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.

tel: 88/230-003, 507-031.

                    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:32-13-…/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő- testület 2013. október 7-i ülésére

Tárgy:  Nagy Viktória és Németh Ferenc úrkúti lakósok építési telek iránti 
kérelmük.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

Előterjesztést készítette:  Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő - testület!

Nagy Viktória és Németh Ferenc úrkúti  lakosok építési telek vételi kérelemmel 
fordultak a képviselő-testülethez az önkormányzat tulajdonát képező úrkúti 369/1 
hrsz-ú 1059 m2 nagyságú ingatlan megvétele érdekében. 

 Ezen ingatlan az önkormányzat üzleti vagyonában szerepel, így forgalomképes. 
 A telek közművesített (ivóvíz, szennyvíz, elektromos áram, gáz közmű az utcában, 
illetve a telekhatárig ki van építve.

Az igazságügyi szakértő által elkészített egyszerűsített ingatlanforgalmi szakértői 
vélemény szerint nevezett ingatlan ingatlanpiaci forgalmi értéke: 945.- Ft/m2 + áfa.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 13-14 §-a szabályozza az
önkormányzati vagyon értékesítését. A 13 §. (1) bekezdése szerint: „...
helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy 
a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”
A 14 § (2) bekezdése rögzíti, hogy helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, míg a (4) bekezdés rendelkezése 
szerint nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha az 
értékesíteni kívánt ingatlan értéke a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott 
értékhatár 20%-át el nem éri el.
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Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. 
(III.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
11. § (6) bekezdése szerint „Nem kell nyilvános pályázati eljárást lefolytatni az 
ingatlan értékesítésére, amennyiben a forgalmi érték nem éri el a 3.000.000.- Ft-ot”
Mivel az elidegenítésre kijelölt ingatlan nagysága 1059 m2, és az ingatlanforgalmi 
értékbecslő értékelése alapján az ingatlan értéke 1.270 e/Ft, így nyilvános pályázati 
eljárást lefolytatni nem kell.

A R.-ben  értékhatár szabályozásra nem került, így a Nvt,alapján a kv-i törvényben 
meghatározott értékhatár 25 millió forintot kell alkalmazni, melynek 20 %-át, vagyis 
az 5 millió forint értékhatár feletti ingatlan eladásánál van elővásárlási joga a  Magyar
Államnak. Jelen ingatlan eladásánál tehát nincs elővásárlási joga, mivel az ingatlan 
értéke 1.270 e/Ft. 

A 369/1 hrsz—ú ingatlan kertvárosias lakóterületnek minősül, családi házas 
beépítéssel, ezért javasolt a 4 éves beépítési kötelezettség előírása.

Fentiek alapján javasolom az ingatlan értékesítését az ingatlanforgalmi szakértői
véleményben szereplő összegért, azzal a kikötéssel, hogy az értékesítéssel 
kapcsolatban felmerült költségek (ügyvédi munkadíj, tulajdoni lap kiváltásának 
költsége) a vevőt terheli.
Úrkút, 2013. szeptember 24.

                                                                                    Fülöp Zoltánné

                                                                                    polgármester

Határozati .javaslat.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
....../2013 (X..) önkormányzati határozata

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Eladó) 

a) megtárgyalta Nagy Viktória és Németh Ferenc (a továbbiakban: Vevők) úrkúti 
lakósok ingatlan vásárlás iránti kérelmét, és úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 369/1 hrsz-ú 1059 m2 nagyságú beépítetlen 
terület elnevezésű ingatlant 1.000.745.- Ft + áfa (1.270.000.- Ft bruttó) 
összegért elidegeníti kérelmezőknek azzal a feltétellel, hogy az adás-vételi 
szerződéssel kapcsolatos költségeket Vevők viselik.

b)  az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget állapít meg, amennyiben a 
megadott határidőre a lakótelek beépítésre nem kerül, úgy az 
Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg az a) pontban meghatározott 
vételáron.

c) felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos iratok aláírására.

Felelős: polgármester
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Határidő:2013. október 30
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Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tárgy:  Döntés  a  „Falukút”  ivóvízellátásának  biztosításához  szükséges
költségek finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. október 3-ai 

 ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Falu  névadó  kútjának  felújítását  a  Faluvédő  és  Kulturális  Egyesület  az
önkormányzat  és  a  lakosság,  vállalkozók  és  támogatók  az  idén  befejezte,
melynek ünnepélyes átadására is sor került.

A felújítás során a sok turistára tekintettel megfogalmazódott, hogy a Kék-túra
útvonalon  lévő  kút  –  turisztikai  látványosságon  kívül  -  legyen  alkalmas  a
későbbiekben az ide ellátogató turisták ivóvízzel való ellátására is.

A  kialakításhoz  szükséges  engedélyezési  terv  elkészült,  azt  a  DRV
jóváhagyta,  azonban  a  megvalósításnak  azonban  még  vannak  költségei,
amelyek a következők:

 ivóvíz bekötés díja 46.476.- +  0 %ÁFA =  46.476.- Ft

 vízbekötés geodéziai bemérési díja   7.000.- + 27%ÁFA =    8.890.- Ft

 mobil akna               kb:           50.000.-Ft

 földmunkák (jelentős része egyesületi közreműködéssel elvégezhető)              
                                                                                                        kb.:             35.000.-  Ft

Összesen:                       140.336.-Ft

Az  egyesület  már  nem  rendelkezik  semmilyen  forrással  az  ivóvízbekötés
kialakításához, ezért kéréssel fordult a Német Nemzeti Önkormányzathoz is
anyagi hozzájárulás érdekében.

Az ivóvíz-vételezési  lehetőség kialakítását  turisztikai  szempontból  fontosnak
tartom, ezért javaslom, hogy önkormányzatunk is nyújtson anyagi támogatást
a gazdasági tartalék terhére.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.

Úrkút, 2013. szeptember

Fülöp Zoltánné



 polgármester

Határozati javaslat 1.

1.)  Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Döntés  a  „Falukút”
ivóvízellátásának biztosításához szükséges költségek finanszírozásáról” című
előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és  az önkormányzat tulajdonában
lévő  úrkúti  84  hrsz-ú  közterületen  lévő  „Falukút” ivóvízellátásának
biztosítására, a feladatok elvégzésére, a díjak befizetésére ...….......Ft, azaz
…...............Ft  anyagi  hozzájárulást  biztosít  az  Önkormányzat   2013.  évi
költségvetésben szereplő gazdasági tartalék terhére.

 Felelős: polgármester
Határidő:  folyamatosan, de legkésőbb 2013. november 15.

Határozati javaslat 2.

1.)  Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztést
megtárgyalta és nem ért egyet a Falukút ivóvízellátásának biztosításával,  a
feladatok elvégzésére, a díjak befizetésére nem biztosít anyagi hozzájárulást.


