Községi Önkormányzat
Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030
E-mail:onkurkut@vnet.hu

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

MEGHÍVÓ

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2012. június 25-én (hétfőn) 17, 00 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.

Napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
- rendelet tervezet -.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
2./ Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása
- rendelet tervezet -.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
3./ "Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása" projekttervezési és építési
munkáinak elvégzése tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás
eredményeként nyertes ajánlattevő kiválasztása.
Előadó: Harsányi István közbeszerzési tanácsadó
4./ Vegyes ügyek:
a.) Kiss Imréné Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti lakos kérelme,
lakásbérleti jogviszony meghosszítására.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
b.) Csatorna beruházással kapcsolatos tájékoztatás.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
c.) Viva Voce Kórus támogatási kérelme.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
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d.) Temető üzemeltetéséről szóló döntés felülvizsgálata.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármaster
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).

Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2012. június 22.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.

JELENTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 31.-i ülésére.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:
30/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat: Az indítható óvodai csoportok és indítható
tanulócsoportokról szóló döntést az intézményvezetők megkapták.
31/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Községi Önkormányzat között kötött Együttműködési megállapodások aláírásra kerültek a
polgármester és a nemzetiségi elnök részéről.
32/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat: Kis Éva és élettársa Orsós Roland részére a
Csokonai u.1. sz. alatti épületben lévő önkormányzati tulajdonú lakásról szóló bérleti
szerződés megkötésre került.
33/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat: A volt „Belfegor” megvételére tett ajánlat
elutasításáról szóló döntés a Kft ügyvezetője - Tenk Attila – részére megküldésre került.
35/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat: Az Eu önerő Alapra a pályázat elkészült és az
a Magyar Államkincsár részére benyújtásra került.
37/20. (V.7.) önkormányzati határozat: A szennyvíztisztító telep 27/2012. (IV.16.)
önkormányzati határozatában nyertes ajánlattevőnek kihirdetett Boroszlán Zrt-é
megerősítésére hozott döntést a közbeszerzési tanácsadó a közreműködő hatóság részére
megküldte.
Kérem a Jelentés megtárgyalását és elfogadását.
Úrkút, 2012. május 23.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(VI.27.) rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.19.) rendelet módosítására
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 év. XLIII.
törvény 23. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1.§. A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII.19.) rendelet (továbbiakban:
rendelet) 13. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1)

A települési szilárd hulladék gyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat az „AVAR
Ajka” Városgazdálkodási Kft. látja el, A hulladék ártalmatlanításáért az ÉBH Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Kft a felelős.

2.§. A rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)
A
települési
hulladék
rendszeres
gyűjtésével,
elszállításával,
valamint
ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért kéttényezős közszolgáltatási díjat kell
fizetni. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból (rendelkezésre állási díj) és ürítési díjból
tevődik össze. A díjat a Képviselő-testület a következő díjfizetési időszakra, de legalább egy évre,
a rendelet 1. sz. melléklete szerint ,a szerződött mennyiség, az ürítési díj és az ürítések száma
alapján állapítja meg.
3. §. A rendelet 16.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. §. A havi alapdíj fizetése a nem lakott (üresen álló) lakóingatlanok esetében is kötelező.”
4.§. Hatályát veszti a rendelet 1. §. (2) bekezdéséből „-kivéve Zsófiapuszta külterületet –
„ szövegrész, a 16. §. előtti „A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése” cím és a rendelet
módosításáról szóló 2/2011. (II.15.) rendelet.
5. §.Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. június 27.
Rostási Mária
jegyző

1.

Melléklet

1. számú melléklet a 14/2002. (XII.19.) számú rendelethez.
A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanításával
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díja

Mennyiség
50-60 liter
70-80 liter
110-120 liter

Alapdíj
223,223,223,-

Ürítési
díj
175,233,349,-

Ft/szállítás
398,456,572,-

Szállítások
száma
52
52
52

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Az alapdíjat és az ürítési díjat lakóegységenként kell megfizetni.

Éves díj
Ft-ban
20.696,23.712,29.744,-

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A közszolgáltatási díj megállapítása évente a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv., valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28) Korm. rendeletben foglaltak
alapján történik.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A település lakó ingatlanjaiban keletkezett szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és
ártalmatlanítását végző közszolgáltatókról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A kéttényezős díj bevezetését (alapdíj + literdíj) állapítja meg, valamint a 2012. július
1.-től érvényes alapdíjat, az ürítési díjat, évi szállítások számát és az évi díjat.
A 3. §-hoz
Az üresen álló, lakatlan ingatlanok után fizetendő havi alapdíj fizetéséről rendelkezik.
4. §-hoz
A hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza.
5.§-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Vízberuházás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásával kapcsolatos
tájékoztatás
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. június 25-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és
építési munkáinak elvégzésére 2012. május 23-án ajánlattételi felhívást küldött ki 3
potenciális kivitelezőnek:
 Cső- Kötő Kft Veszprém,
 Horváth-Ép Közmű, Út- és Mélyépítő Kft Keszthely
 Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft Székesfehérvár.
Az ajánlattételi felhívást június 1-én módosította, az ajánlatadók által tett
észrevételek alapján, így az ajánlatok benyújtási határideje a korábbi június 5-ről
június 15-ére módosult.
A határidőre minden ajánlat beérkezett, a csatolt bírálati lap tartalmazza az
ajánlatok összefoglalását. ( 140.421.108 Ft, 127.665.180.-Ft, illetve 119.810.361.Ft. )
A beérkezett ajánlatok alapján a Cső-Kötő Kft és a Horváth-Ép Kft részére 2012.
június 18-án hiánypótlási felszólító levél került kiküldésre, azonban a június 22-ei
hiánypótlási határidőre azonban egyik cég sem pótolta az előírt hiányosságokat,
így ajánlatuk érvénytelen.
A június 22-ére meghirdetett tárgyalási eljárásra is csak a Duviép 2000 Kft
képviselője jelent meg.
E cég árajánlata volt a legkedvezőbb, azonban még ez is 19.642 ezer Ft-tal
meghaladta az ajánlattételi felhívásban is szereplő építési szerződés becsült nettó
értékét.
A tárgyalás során az önkormányzat megnövekedő anyagi kötelezettségeire is
tekintettel a műszaki megvalósíthatóság, a vízjogi létesítési engedélyben előírtak
teljesítésének kötelezettsége alapján a beérkezett ajánlatát a Duviép 2000 Kft
vezetője 5.800 ezer Ft-tal csökkentette, azaz végül 114.000 ezer Ft-os végső
ajánlatot adott, melynek részletes költségvetését a mai napon határidőre, formában
benyújtotta.

Sajnos az ajánlat még így is közel 14 millió Ft-tal meghaladja a támogatási
szerződésben is szereplő nettó építési költséget, így a többletet az
önkormányzatnak kell finanszíroznia, viszont a műszaki ellenőr által is jelzett
árváltozások miatt ennél alacsonyabb ajánlat nem várható.
Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.
Úrkút, 2012. július
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) megtárgyalta az „Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása” projekt
tervezési és építési munkáinak elvégzésére (pályázati azonosító: KEOP
1.3.0/B/2/09-2011-0001 – tárgyú – a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
során érkezett három ajánlattevő – CsŐ-KÖTŐ Kft 8200 Veszprém,
140.421.108.- HUF, Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft 8360
Keszthely, 127.665.180. HUF, Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft
8000 Székesfehérvár 119.810.361.- HUF– ajánlatát.
b) megállapította,hogy a három ajánlatból a Cső-kötő Kft valamint a Horváth-É.
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft ajánlata érvénytelen, a Duviép 2000 Építőipari
és Szolgáltató Kft ajánlata érvényes.
c) nyertes ajánlattevőnek – a tárgyalást követően a Duviép 2000 Építőipari és
Szolgáltató Kft 8000. Székesfehérvár, Bakony u. 6., - ajánlati ára: nettó
114.000.000.- Ft. – állapítja meg
d) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a gazdasági tartalék terhére
a Beruházási és Felújítási kiadások 2. tételszáma alatt lévő Úrkút-Ajka
ivóvíz távvezeték kiépítése – KEOP pályázat II. fordulójára tervezett
összeget nettó 13.832.000 millió forinttal megnöveli.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. július 10.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. június 25.-én megtartandó
ülésére.
Tárgy: Kiss Imréné Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti lakós kérelme, lakásbérleti
jogviszony meghosszabbítására.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!
Kiss Imréné és házastársa lakásbérleti jogviszonya 2012. június 30. napjával lejár,
ezért kérték, hogy azt a tulajdonos önkormányzat hosszabbítsa meg.
A házaspár a bérleményben egy nagykorú gyermekükkel él. Kiss Istvánné
rendelkezik rendszeres munkával, így a lakbért az önkormányzat felé be tudja fizetni,
azonban előfordul hogy 1-2 hónapos hátralékuk van.
A lakásban 2 szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, wc és előszoba van, melyre a
havi lakbér 7820.- Ft.
A közműdíjakat – 2011. április 1. napjától a víz- és szennyvízdíjat is – a bérlő fizeti a
szolgáltató felé.
Javaslom a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítását 2013. június 30. napjáig és a
havi lakbér 7820.- Ft-ban megállapítani.
Kérem az előterjesztés megvitatását, majd elfogadását
Úrkút, 2012. június 20.

Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
A Képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő Úrkút, Csokonai u. 1. sz.
alatti „nagyház” épület emeletén lévő lakást Kiss Imréné és házastársa Kiss Imre
részére 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig bérbe adja. A havi bérleti díj:
7820.- Ft.
Felelős:polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Csatorna-beruházással kapcsolatos tájékoztatás

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. június 25-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszas engedélyeztetési, döntőbizottsági eljárások után - melynek folyamatáról a T.
Képviselő-testület is rendszeres tájékoztatást kapott - megtörtént a kiviteli szerződések
aláírása ( május 21-ei, illetve június 4-ei dátummal ) a Boroszlán Zrt-vel. A szerződések
jelenleg a közreműködő szervezetnél vannak ellenjegyzés érdekében.
Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy a csatorna beruházással kapcsolatban a
zalaegerszegi Hydrocomp Kft a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának bírósági
felülvizsgálatát kérte, a perben a bíróság június 29-én tart tárgyalást. A bírósági eljárás a
csatornázásra vonatkozó kivitelezési szerződés érvényességét nem érinti.
Június 4-én mind a telepberuházással, mind a csatornaberuházással kapcsolatban sor került
a munkaterület átadás – átvételi eljárásra, melyen a meghívott szakhatóságok részéről csak
a DRV Zrt, illetve a Magyar Közútkezelő Nzrt képviselői jelentek meg.
Az eljárást követően a meghívott szakhatóságok az előírások szerinti 8 napon belül a
munkaterület átadásához hozzájárultak, így a vállalkozási szerződések szerinti
megvalósítási időtartam - amely 420 nap - 2012. június 12-ével kezdődött meg. A végleges
szerződések alapján, a kiviteli árak ismeretében szükséges az érdekeltségi hozzájárulások
felülvizsgálata, mellyel kapcsolatban június 27-én társulati küldöttgyűlésre kerül sor. A
mellékelt kimutatást részletesen tartalmazza a kivitelezési költségeket, a beruházás
megvalósításához szükséges önerőt, illetve a csökkentett érdekeltségi hozzájárulással
tervezett befizetések nagyságrendjét.
A projekt hivatalos nyitórendezvényét június 28-án tartjuk, melyre a testület tagjait is
tisztelettel várjuk ( meghívót megkapták ), majd ezt követően falugyűlésre kerül sor ( a
szórólapot a lakosság megkapta ), ahol az érdeklődő lakosok tudnak kérdéseket felvetni és
tájékoztatást kapni a kivitelezés menetéről, várható folyamatáról a kivitelezőtől és a
mérnöktől.
Kérem az előterjesztést megvitatását és a mellékletet képező kimutatás szerinti határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2012. július 12
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (VI.25.) önkormányzati határozata
a szennyvízcsatornázás érdekeltségi hozzájárulás
csökkentéséhez javaslat.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti
Szennyvízcsatorna Építő Viziközmű Társulat Küldöttgyűlésének, hogy
a szennyvízcsatornázás beruházási költségeihez kapcsolódó
érdekeltségi hozzájárulást érdekeltségi egységenként az eddig
megállapított 190.000.- Ft helyett 150.000.- Ft-ban, ahol az eddig
megállapított érdekeltségi hozzájárulás 120.000.- Ft volt, az helyett
95.000.- Ft-ban javasolja megállapítani 2012. július 1. napjától.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kimutatás
a szennyvízcsatorna és telep beruházási költségeiről.
I.
1) Csatorna beruházás (kivitelező: Boroszlán Kft Pápa)
Megkötött szerződés szerinti beruházási költség 379.676.511.- Ft.(A szerződés
ellenjegyzésre vár a közreműködő hatóságnál) melyből
a támogatott rész:

nettó 360.363.409.- Ft

a nem támogatott rész:

3.513.102.- Ft.

Tartalék:

nettó

15.800.000.- Ft.

2) Telep beruházás (kivitelező: Boroszlán Kft Pápa) Szerződés szerinti
beruházási költség: 148.600.000.- Ft, melyből
a támogatott rész:

nettó 143.000.000.- Ft.

tartalék:

nettó

5.600.000.- Ft.

3) Mérnök, Műszaki ellenőr Beszt Kft szerződés szerinti
összeg:

nettó 20.800.000.- Ft.

4) Projektmenedzsment, Additus Kft szerzősé szerinti
összeg

nettó 15.900.000.- Ft.

5) Közbeszerzési tanácsadó, Firmiter Bt.
Beruházás összes költsége:
melyből a nem támogatott rész:

800.000.- Ft.
nettó: 565.776.511.- Ft.
nettó: 3.513102.- Ft.
562.263.409.- Ft.,

melyből a 15.672062 % a saját erő: 88.118.270.- Ft.
a nem támogatott rész:

3.513.102.- Ft.

Saját erő összesen:

91.631.372.- Ft.

II.
Fentiekhez még a viziközmű társulás 2009. december 1-től 2014. december 31.-ig tartó könyvelési
szolgáltatáshoz kapcsolódó díja: bruttó 6.927.300.- Ft. + 91.631.372.- Ft = 98.558.672.- Ft.

III. érdekeltségi hozzájárulások az alábbi csökkentett befizetések mellett:
85 fő x 95.000.- Ft. = 8.075.000.- Ft.
659 fő x 150.000- Ft. = 98.850.000.- Ft.
106.925.000.- Ft. ebből: teljesített befizetések az 5 és 8 évieknél:
36.469.000.- Ft.
egyösszegűeknél :
2012. május 31.-én :

(Az eredeti érd. hj. alapján az összes befizetés 156.692 e/Ft. lenne)

29.595.000.- Ft.
66.064.000.- Ft.

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Viva Voce Kórus támogatási kérelme
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. június 25-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Viva Voce Kórus támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. (Kérelem az
előterjesztéshez mellékelve. )
Kérelmében jelezte, hogy a falu közösségi életében maximálisan kiveszik a részüket,
melyért eddig sem kértek és a jövőben sem kérnek pénzbeli támogatást.
Ugyanakkor idén a kórus meghívást kapott a németországi Rheinfeldenbe, ahol magyar
estet tartanak. A meghívó hotel vállalja az étkezési-és szállásköltséget, de az utazás
költségeit a kórusnak kell finanszírozni.
Az utazási költség közel 6-700 ezer Ft, melyhez anyagi támogatást kérnének az
önkormányzattól.
Az esetleges önkormányzati támogatásról - melyet köszönettel vennének - számlákkal el
tudnának számolni, mert a veszprémi VEILEF Egyesület ( Veszprém Egyházmegye
Ifjúsági Egyesülete) alá be vannak jegyezve.
Javaslom a Viva Voce Kórus támogatását, hiszen 15 éves fennállásuk alatt folyamatosan
a helyi rendezvények kiemelkedő szereplői, ezen utazással és fellépéssel pedig
hozzájárulnak településünk még szélesebb körű – országhatáron túli - megismeréséhez.
Úrkút, 2012. július
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
A Képviselőtestület a Viva Voce Kórust, a Veszprémi Egyházmegye
Ifjúsági Egyesületén keresztül 200.000.- Ft egyszeri támogatásba
részesíti az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő
gazdasági tartaléka terhére, mely összeg felhasználásáról a
támogatott számlákkal köteles elszámolni.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a Támogatási Szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. július 15.

Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és
Lelkipásztor Fórum közhasznú szervezet
A szervezet adatai 2012. június 20. dátummal a Társadalmi Szervezetek és Alapítványok
névjegyzékében:
Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztor Fórum közhasznú szervezet

Szervezet székhelye (irsz) 8200

Szervezet székhelye (település) Veszprém

Szervezet székhelye (utca, hsz) Vár u. 18.

Képviselő(k) Kovács Mihály

Típus Társadalmi szervezet

Cél szerinti besorolás kulturális tevékenység

Cél leírása

Állapot Bejegyzett

Megyei nyilvántartási szám 1803 / 2000

Országos nyilvántartásbeli azonosító 80743 / 1998

Eljárt bíróság neve Veszprém Megyei Bíróság

Határozat száma 60195 / 1998 . 7

Jogerőre emelkedés dátuma 2000. június 6.

Szervezet
neve

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: A temetők üzemeltetéséről szóló döntés felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. június 25-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Római Katolikus Egyház kezelésében lévő temető további fenntartásáról már számos
esetben tárgyalt a képviselő-testület, és március 26-ai ülésén 25/2012. (III.26).számú
önkormányzati határozatában az Úrkút 90 hrsz.-ú és Úrkút 268/1 hrsz.-ú temető
elnevezésű ingatlanok tulajdonjogának átvételéről és a temetők további üzemeltetéséről
határozott.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról
rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet számos kötelezettséget ír elő az
önkormányzat tulajdonában lévő köztemető fenntartására, üzemeltetésére vonatkozóan,
amelyek a korábbi döntés felülvizsgálatát indokolják.
A törvény alapján a köztemető fenntartója a települési önkormányzat.
A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek,
zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.
A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről
gondoskodni.
E feladatait saját maga, illetve szerződés alapján gazdálkodó szervezet útján is elláthatja,
amelynek azonban nagyon szigorú követelményei vannak, így azt az önkormányzat
biztosítani saját személyi feltételekkel nem tudja.
A temető üzemeltetésének követelményei:
 úthálózat, amely alkalmas a sírhelyek megközelítésére és gépjárművel is járható,
 ravatalozó, amely alkalmas a ravatalozás előkészítésére, a kegyelet lerovására, az
elhunyt elbúcsúztatására,
 a kiszállított holttest hűtéséről halott hűtő berendezésben a ravatalozásig
folyamatosan gondoskodni kell,
 a biztosítani kell a temető bekerítését, vagy élősövénnyel való lehatárolását a helyi
építési szabályzat figyelembevételével,
 a vízvételt ( kút, közkifolyó ) legalább 150 m-ként biztosítani kell a csurgalékvíz
megfelelő elvezetésével,
 gondoskodni kell a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről,
elhelyezéséről és kezeléséről.
A fenti kötelezettségek nagyságrendjét tovább növeli a Zsófia pusztai temető rendkívül
elhanyagolt állapota – rengeteg összegyűjtött szemét, ravatalozó rossz állapota -, valamint
a Zsófia pusztai lakosok és a temetőben nyugvó elhunytak hozzátartozóinak kérelme.
Kérték az önkormányzattól, a víz bevezetését, a ravatalozó rendbetételét, szemétszállító
konténer kihelyezését és a szemét szükség szerinti elszállítását, a bejárati kapu
kicserélését és egyéb temetőfenntartással kapcsolatos feladatokat ( pl: kaszálás )

A lakosság részéről már igényként merült fel az urnafal építésének szükségessége, amely
szintén minimálisan 1-2 millió Ft többletkiadást jelent.
Ezen túlmenően a temető üzemeltetési ( víz, villany és évi egyszeri szemétszállítás )
költségeiről csak a Plébános Úr által adott 2011. évre vonatkozó 221.604.-Ft-os
költségtáblázattal rendelkezünk, amely alapján csak nagyságrendileg lehet kalkulálni a
temető éves működtetési (rezsi) költségét, amely ennél jelentősen magasabb lenne.
Összességében a jelzett kötelezettségek – jogszabályi követelmények teljesítése,
( előterjesztés elején szereplő követelmények ) megoldandó felújítások, szigorú ÁNTSZ
előírások szerinti üzemeltetés biztosítása ( pl: rendszeres fertőtlenítés, ) stb. - jelentős
anyagi terhet jelentene az önkormányzat számára, amelyek vállalása a bizonytalan, a
jelenleg még nem ismert, de biztosan csökkenő önkormányzati finanszírozás mellett
nagyon átgondolandó.
A fentiekre tekintettel javaslom a korábbi 25/2012.(III.26).önkormányzati határozat
visszavonását és együttműködési megállapodás kötését az egyházzal az üzemeltetésre,
illetve a ravatalozó felújítására vonatkozóan.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd a határozati
javaslatot fogadja el.
Úrkút, 2012. június
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő úrkúti 268/1 és 090
hrsz-u temető elnevezésű ingatlanok önkormányzati tulajdonba
vételéről szóló 25/2012. (III.26.) számú határozatát az
önkormányzat romló pénzügyi helyzetére való tekintettel azonnali
hatállyal visszavonja.
b) a ravatalozó felújítását, a temetők üzemeltetésével kapcsolatos
egyes feladatokat a Római Katolikus Egyházzal kötendő
Megállapodás alapján kívánja ellátni.
c) felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás
előkészítésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: a) pont azonnal
b)ésc)pontnál folyamatos, de legkésőbb augusztus 31

