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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:99-10/2017. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. augusztus 22-én (kedden) du. 

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

 
Jelen vannak:  Fülöp Zoltánné polgármester 

Farkas István alpolgármester 
Pichler Józsefné képviselő 
Rieger Tibor képviselő 
Lisztes Győző képviselő 
Stáll Zsolt képviselő     

 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:  

- dr. Puskády Norbert jegyző 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  dr. Dóczy Mariann képviselő 
 
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 16.10-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 
egy sürgősségi indítvány érkezett „A TOP-5.3.1- 16 „A helyi identitás és kohézió erősítése 
Veszprém megyében” című pályázat konzorciumi keretek között történő benyújtásáról” címen. 
Javaslom felvenni a napirendi pontok közé. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 6 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017. (…) önkormányzati rendelet-
tervezete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékról szóló 15/2014. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet és a helyi népszavazásról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra  
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megrendelése 

Előterjesztő: polgármester 
 

4) A „100 éves a mangánérc bányászat” rendezvény 
Előterjesztő: alpolgármester 
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5) Gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: polgármester 
 

6) A TOP-5.3.1- 16 „A helyi identitás és kohézió erősítése Veszprém megyében” című pályázat 
konzorciumi keretek között történő benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek tisztántartásáról és a települési 
szilárd hulladékról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet és a helyi 
népszavazásról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: A személyes adatok kezelése miatt szükséges módosítani a a 
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékról szóló rendeletünket. A jogszabályba 
újra bekerült a felhatalmazó rendelkezés. A népszavazásos rendeletet a nem megfelelő szóhasználat 
miatt szükséges módosítani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékról 
szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet és a helyi 
népszavazásról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
2.NAPIREND: Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben van lehetőség pályázatot benyújtani szociális 
tüzelőanyagra. Idén korábban kiírták a pályázatot, így a rászorulókhoz hamarabb eljuthat a fa. 
Önrészt szükséges vállalni, majd nyertes pályázat esetén rendeletet kell alkotni. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Maximális önrészt kell vállalni. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, amennyiben kevesebbet nyerünk, úgy csökken az önrész 
összege is. 
 
Farkas István alpolgármester: Érdekes, hogy nem emelkedett a fa ára a pályázat szerint. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra irányuló pályázat 
benyújtásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 
150 m3 mértékben és 
 

a)  a pályázati kiírás alapján - 150 m3 kemény lombos fa 
fajtához - bruttó 190 500,- Ft önrészt biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett települési 
segély terhére, 
 

b) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. augusztus 25., illetve folyamatos 

 
3.NAPIREND: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megrendelése 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Korábban már említettük, hogy kötelező elkészíteni a Településképi 
Arculati Kézikönyvet. Kapni fogunk hozzá egy millió forint támogatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének 
megrendeléséről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv 
elkészítését Hori&Viki Design Kft-től bruttó 952 500,- forintért, 
a gazdasági tartalék terhére megrendeli. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
4.NAPIREND: A „100 éves a mangánérc bányászat” rendezvény 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A falunapi és a bányászathoz kapcsolódó megemlékezésről szóló 
szórólapot elkezdtük kihordani. Mindkét rendezvényt megtiszteli jelenlétével Ovádi Péter. A 
falunapi rendezvényre csak késve tud megérkezni, így a rendezvény megnyitásában nem tud 
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közreműködni. A megemlékezésre kerestünk támogatókat, így összesen 400 000,- Ft támogatásban 
részesül az önkormányzat, melyet a megemlékezésre használhat fel. Az emlékmű állításához 
segítséget nyújtott a Mangán Kft., mely munkaerőt és anyagköltséget jelent. A fennmaradó 
költségeket a gazdasági tartalék terhére javaslom finanszírozni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
a „100 éves a mangánérc bányászat” rendezvényről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
„100 éves a mangánérc bányászat” rendezvény 
megszervezésével és 
1.  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar 

Bányászati Szövetség 100 000 – 100 000,- Ft-os, illetve a 
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének 
200 000,- Ft-os támogatását elfogadja 

2. utasítja a polgármestert az 1. pontban foglalt szervezetekkel 
a támogatási szerződést kösse meg, 

3. vállalja, hogy a támogatási összeggel nem fedezett 
költségeket, de legfeljebb 439 908  Ft-ot a gazdasági 
tartalék terhére finanszírozza. 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. szeptember 1., illetve folyamatos 

 
 
5.NAPIREND: Gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntések 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A DRV Zrt. elkészítette a gördülő fejlesztési tervet. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Tartalmaz valamit erre az évre? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A gördülő fejlesztési tervben szerepel a Temető utca 
ivóvízhálózatának rekonstrukciója II. III. szakasz. Az első szakasz már megvalósult. Múlt héten 
kaptuk az értesítést, hogy nyertünk az ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására irányuló 
pályázaton. A támogatást ez évben lehet felhasználni, így megkerestük a DRV Zrt-t, hogy 
lehetséges-e a Temető utcai ivóvízhálózat fejlesztésére fordítani az összeget. Sajnos elutasító 
választ kaptunk, ugyanis a támogatás csak a víz- és csatorna hálózat működtetésére használható fel, 
beruházásra nem. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. meghatalmazása a 



5 
 

DRV_V_209. sorszámú Úrkút községi vízmű gördülő fejlesztési 
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 
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 – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. meghatalmazása a 
DRV_S_206. sorszámú Úrkút községi vízmű gördülő fejlesztési 
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 
 
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 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 – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
a DRV_V_209 sorszámú Úrkút községi vízműre vonatkozó, 
2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
elfogadásáról 
 
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 2018-2032. 



6 
 

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 – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
a DRV_S_206 sorszámú Úrkút községi vízműre vonatkozó, 
2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
elfogadásáról 
 
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 2018-2032. 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 
 

6.NAPIREND: A TOP-5.3.1- 16 „A helyi identitás és kohézió erősítése Veszprém megyében” 
című pályázat konzorciumi keretek között történő benyújtásáról 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Tegnap érkezett ez a megkeresés. Véleményem szerint a helyi 
közösségi élet fejlesztése szempontjából érdemes benyújtani a pályázatot. Magának a pályázatnak a 
megírásában nem kell részt vennünk, így csak profitálhatunk belőle. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2017. (VIII.22.) önkormányzati határozata 
a TOP-5.3.1- 16 „A helyi identitás és kohézió erősítése 
Veszprém megyében” című pályázat konzorciumi keretek között 
történő benyújtásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Veszprémi Fiatalok Egyesület (8200 Veszprém, Eötvös Károly 
utca 4., 19-02-0002122) „TOP-5.3.1- 16 „A helyi identitás és 
kohézió erősítése Veszprém megyében” című pályázatnak 
benyújtását, egyben felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 
szükséges konzorciumi megállapodást aláírja. 
 






