
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-14/2017 
MEGHÍVÓ 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 25-én (szerdán) 17.00 
órai kezdettel megtartandó rendes ülésére 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

Napirendi pontok tárgyalása előtt: 
 
1) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 

2) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 

Napirendi pontok: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017. (…) önkormányzati 
rendelet-tervezete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2015. (I.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése 

Előterjesztő: polgármester 
 

5) Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester  
 

6) 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadása  
Előterjesztő: polgármester 

 
7) 033/12 hrsz-ú ingatlan átruházása tárgyában keletkezett Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének helyi földbizottsági 
feladatkörben kiadott állásfoglalás ellen Zoltán Józsefné részéről beadott kifogás elbírálása 
(zárt ülés) 
Előterjesztő: polgármester 
 



8) 033/12 hrsz-ú ingatlan átruházása tárgyában keletkezett Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottsági 
feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen Sass Gábor részéről beadott kifogás elbírálása (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak) 

 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2017. október 19.                       
                   Fülöp Zoltánné  

polgármester  



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
a 2017. szeptember 26-ai testületi ülés óta végzett munkájáról a 

képviselő-testület 2017. október 25-ei ülésére 
 
 
 

1) A mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására a pályázatot szeptember 29-
én benyújtottuk, a várható hiánypótlásokat javítottuk, az árajánlatokat pontosítottuk, a 
módosított pályázati igény benyújtása határidőre megtörtént. 

2) A sportcsarnok könnyebb takaríthatósága érdekében megrendeltem a takarítógépet, a 
leszállítása folyamatban van. Ezen kívül segítséget kértem az iskola igazgatójától a 
takarításban való közreműködés érdekében. 

3) A közvilágítás korszerűsítésének elindíthatósága érdekében felmértük a bővítési 
igényeket, azt jeleztem a NEG Zrt felé. A szükséges bővítésekkel is megvalósítható a 
fejlesztés önkormányzati saját erő nélkül. A szerződéskötés folyamatban van. 

4) A személygépjármű beszerzése érdekében több helyen érdeklődtem. A jelenlegi 
helyzetben úgy néz ki, hogy felajánlással ingyen kapna az önkormányzat egy Suzuki 
Swiftet, amelyet az ebédhordásra tudnánk használni és a polgárőrség is szükség szerint 
igénybe tudja venni. 

5) A temetői lomtalanítás érdekében egyeztettem az Avar Ajka Kft-vel, előre láthatólag 
mindenszentek előtt sor kerül a temetői hulladék elszállítására. Természetesen a 
költségeket megint 50 %-ban viseli az önkormányzat, illetve a Plébánia. 

6) A traktor megbízható téli üzemeltetése érdekében a helyszíni átvizsgálást követően a 
traktor szervízelése Pápán történik. Intézése folyamatban. 

7) A Boroszlán Zrt-t ismételten felszólítottam a csatornaberuházás nyomvonal hibáinak 
javítására, mert az általuk vállalt október 15-ei határidőig a javításokra nem került sor. 

8) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a köztemető fenntartása és működtetése 
tervezett költségek között szerepel 676.100.-Ft működési célú pénzeszközátadás. A 
temetők kerítése rossz állapotú, azok felújítására, újjáépítésére kértem árajánlatot. Ha a 
testületi ülésig elkészül az árajánlat, akkor ismertetem.  

9) A képviselő-testület 3/2017.(II.14.) számú önkormányzati határozata alapján a 
szabadságom tényleges igénybevételével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom a 
testületet: 
 
Tervezett szabadság    Igénybe vett szabadság  

 2017. X. 24-25. (2 nap)   2017. X.11-13. (3 nap) 
  
 
Úrkút, 2017. október 19. 
        
 
        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-030. 
    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 

 
Szám:99-14/2017. 

JELENTÉS 
 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésére 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom: 
 
50/2017. (VIII.22.) határozat: A TOP-4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásra és támogatásra 
jogosult státuszba került. A pályázat benyújtása során felmerült költségek kiegyenlítésre kerültek. 
 
51/2017. (VIII.22.) határozat: A szociális célú tüzelőanyag pályázaton az önkormányzat 81 m3 tűzifa 
beszerzésére kapott támogatást. 
 
53/2017. (VIII.22.) határozat: A „100 éves a mangánérc bányászat” rendezvény sikeresen 
megvalósult, az emléktábla felavatásra került. 
 
58/2017. (VIII.22.) határozat: A TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázat benyújtásra és támogatásra 
jogosult státuszba került. 
 
60/2017. (IX.26.) határozat: A mini bölcsődei férőhelyek kialakítására a pályázat benyújtásra került. 
 
61/2017. (IX.26.) határozat: A Bursa Hungaricához a csatlakozási nyilatkozat beküldésre és a 
Támogatáskezelő részéről befogadásra került. A Bursa Hungarica pályázatot meghirdettük. 
 
62/2017. (IX.26.) határozat: A NEG Zrt-vel a közvilágítás korszerűsítésről szóló szerződés aláírása 
folyamatban van. 
 
63/2017. (IX.26.) határozat: Az utcák el-és átnevezéséről szóló előterjesztés helyesen tartalmazta a 
helyrajzi számokat, azonban a határozati javaslatban a 317/2 és a 318/1 hrsz-ok elírásra kerültek. A 
határozati javaslat szerinti javítása szükséges. 
 
64/2017. (IX.26.) határozat: Az Úrkút SK-val a kiegészítő támogatásról szóló szerződést aláírtuk, az 
összeg átutalásra került. 
 
68/2017. (IX.26.) határozat: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárának véleményezéséről 
szóló határozatot a Veszprémi Járási Hivatal részére megküldtük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. október 19.                                                                    

 Fülöp Zoltánné  
                                                                            polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2017. (IX.26.) határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: a határozat h) pontjában a „317/1” szövegrész helyébe a „317/2”, a határozat j) 
pontjában a „318/2” szövegrész helyébe a „318/1” szöveg lép. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 



1 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    …./2017. (....) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2015. (I.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában továbbá az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  
„A szennyvizet ártalmatlanítás céljából a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által 
üzemeltetett ajkai vagy a DRV Zrt. által üzemeltetett úrkúti szennyvíztisztítótelep 
szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.” 

 
2. § A Rendelet  

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 
lép. 

 
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
Úrkút, 2017. október 25. 
 
 

Fülöp Zoltánné                                                                       dr. Puskády Norbert 
 polgármester                                                                                 jegyző 
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1. melléklet a …/2017. (…) rendelethez 
„1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez” 
 
 

Úrkút község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a BiztosPont Ajka Kft. (8400 Ajka, Dobó 
Katica utca 45.) közszolgáltató végzi.
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2. melléklet a …/2017. (…) rendelethez 
„2. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez” 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása 
igénybevételéért fizetendő díj: 
 
a) alapdíj 20 500,- Ft/szállítás 
b) ürítési díj 1 500,- Ft/5 m3  
 
A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
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Általános indokolás 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 
d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 
közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. Ezen feladat ellátására az 
önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. Úrkút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2015. (I.30.) önkormányzati 
rendeletében a Sope Bt-t jelölte ki a közszolgáltatás ellátására. A közszolgáltatóval 
közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzat, melynek megszüntetését kezdeményezte a 
Sope Bt., mivel a cég jogutód nélkül megszűnik. 
Az új közszolgáltató kijelölése céljából három ajánlatot kért be az önkormányzat, mely közül a 
legalacsonyabb ajánlatot a BiztosPont Ajka Kft. adta. 

 
Részletes indokolás 

 
1.§-hoz 
A hatályos rendelet csak az úrkúti szennyvíz tisztítótelepet tartalmazza, mint kijelölt fogadó 
helyet, azonban a Bakonykarszt hozzájárulását adta, hogy az általa üzemeltetett ajka 
fogadóhelyre is lehessen szennyvizet szállítani. 

 
2. §-hoz 
A rendelet mellékleteit szabályozza újra. Az új közszolgáltató a BiztosPont Ajka Kft., aki 
22 000,- Ft/forduló (5 m3)+Áfa összegért vállalja a közszolgáltatást. 
 
3. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs, mivel többnyire technikai módosítást 
tartalmaz. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetnek gazdasági költségvetési hatásai nincsenek. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A rendelet-tervezet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályi 
előírásoknak megfelelő begyűjtése, megelőzve ezzel a környezetkárosító magatartást. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet-tervezet megalkotását a jogszabályi környezetnek való feltétlen megfelelés 
indokolja. 
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7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Úrkút, 2017. október 19. 
 
 
 
                                                                                     Fülöp Zoltánné  

                                                                              polgármester 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 
Szám:99-14/2017.        3. számú napirendi ponthoz                                             
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésére 

 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 

 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 
d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 
közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.  
 
Ezen feladat ellátására az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Vgtv. 
szabályozza, hogy a közszolgáltatást végző milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell hogy 
megfeleljen a feladat ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval 
írásban közszolgáltatási szerződést köt legfeljebb 10 évre.  
 
Az önkormányzat 2015. január 30-án a SoPe Bt-vel kötött közszolgáltatási szerződést a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről. 
 
A SoPe Bt jelezte, hogy a cég jogutód nélkül meg fog szűnni, illetve tevékenységét június 1-
vel befejezte, ezért új közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges. 
 
A rendelet módosításához Úrkút környezetében működő megfelelő kapacitással rendelkező 3 
vállalkozótól ajánlatokat kértünk, akik közül kettő adott ajánlatot az alábbiak szerint: 
 

Ajánlattevő Nettó ár Bruttó ár 

BiztosPont Ajka Kft 
 8400 Ajka, Dobó K. u. 45.  

alapdíj: 20.500,- Ft/forduló 
kezelési díj: 1.500,- Ft/5m3 

összesen: 22.000.-Ft/ forduló 

alapdíj: 26.035.- Ft/forduló 
kezelési díj: 1.905,- Ft/5 m3 

összesen: 27.940.-Ft/ forduló 

Talajerőgazdálkodási Kft 
8500 Pápa,László Miklós u. 1. 

Lakossági I. 
alapdíj: 24.660.-Ft/forduló 
kezelési díj: 5.175.-Ft/5m3 

Lakossági II. 
alapdíj: 49.319.-Ft/forduló 

kezelési díj: 10.350.-Ft/ 10m3 

Lakossági I. 
alapdíj: 31.318.-Ft forduló 
kezelési díj: 6.572.-Ft/5 m3 

összesen: 37.890.-Ft/forduló 
Lakossági II. 

alapdíj: 62.635.-Ft forduló 
kezelési díj: 13.144.-Ft/10 m3 

összesen: 75.779.-Ft/forduló 
 
A Képviselő-testület a kiválasztott ajánlattevővel közszolgáltatási szerződést köt legföljebb 10 
évre, amelyre vonatkozó szerződés tervezetét az előterjesztés tartalmazza. A közszolgáltatási 
szerződés tartalmi elemeit a rendelettervezet tartalmazza. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését az új közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében. 
 
Úrkút, 2017. október 19.                                                                    
 
         Fülöp Zoltánné 
          polgármester                                                                  
     
 

Határozati javaslat 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút község közigazgatási területén a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával 
2022. november 1-ig szóló időtartamra a BiztosPont Ajka Kft (8400 Ajka, Dobó Katica u. 
45.) bízza meg alapdíj: 20 500,-Ft +ÁFA, kezelési díj: 1 500,- Ft/5 m3 + ÁFA áron. 
Megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírásával. 

 
Felelős:    polgármester 
Határidő:   azonnal 



 
Közszolgáltatási szerződés 

 
mely létrejött egyrészről  
 
Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45) adószám: 15734129-2-19 
képviseletében Fülöp Zoltánné polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről 
 
BiztosPont Ajka Kft (8400 Ajka, Dobó Katica u. 45.) adószám: 23315817-2-19 képviseletében 
Somlai István, mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) 
 
a továbbiakban: Felek között az alábbiak szerint: 
 

1. A szerződés célja 
 
A szerződés célja a Megbízó és a Közszolgáltató közötti kapcsolatrendszer szabályozása, amelynek 
eredményeként Megbízó Úrkút község közigazgatási területén a folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatási kötelezettségének Közszolgáltató útján tesz eleget, ezáltal biztosítva, hogy 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014. 
(I.30.) önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően a környezetvédelmi, a köztisztaság és 
közegészségügyi követelmények megvalósuljanak.  
 

2. A szerződés tárgya 
 
2.1. Közszolgáltató vállalja Úrkút község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló - az ingatlan tulajdonosoknál lévő – létesítmények 
(szennyvízaknák) kiürítését, tartalmának elszállítását, elhelyezését és ártalmatlanítását.  
2.2. A szerződés tárgya a közműre nem kötött ingatlanok háztartási folyékony hulladékának 
gyűjtése, szállítása, lerakása. 
2.3. A teljesítés helye Úrkút község közigazgatási területe. 
 
3. A szerződés időtartama 
 
3. 1. A szerződést a Felek 5 évre kötik, szerződéses viszonyuk 2022. november 1. napján megszűnik. 
3.2. A szolgáltatás megkezdésének időpontja a szerződés aláírását követő nap. 
 

4. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 
A Közszolgáltató, mint közszolgáltató kötelességét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
IX/A. fejezete határozza meg, mely szerint: 
 
4.1. A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan a község közigazgatási területén teljes 
körűen ellátni. 
4.2. A közszolgáltatás rendszeres tartályos gyűjtés, igény szerint végzi a szállítást. 
4.3. A közszolgáltatás teljesítéséhez saját tulajdonú szippantót használ. 
4.4. A közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges eszközöket és azoknak a 
folyamatos karbantartását biztosítja. Köteles megfelelő létszámú és képzettségű szakemberről is 
gondoskodni. Köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztések és karbantartások elvégzésére. Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt és berendezést, ezeket folyamatosan karban tartja, 
fejleszti. A szolgáltatáshoz a munka megkezdéséig üzembe állítja a hulladékgyűjtés és szállításhoz 
szükséges eszközt. A szolgáltató a szolgáltatást mindenkor a törvényes előírások mellett végzi, a 
környezet minimális megterhelése mellett. 
4.5. Akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni köteles. 
4.6. Amennyiben a Közszolgáltató szóbeli felhívás ellenére 3 napon belül a munkát nem végzi el, 
úgy a Megbízó jogosult azt a Közszolgáltató terhére mással elvégeztetni. Az így keletkező költség a 
Közszolgáltatót terheli. 



4.7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetében, valamint ezen 
szerződésben meghatározott feladatokat maradéktalanul ellátja.  
4.8. Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, a szakmai szabályoknak megfelelő, jó 
minőségű ellátását. 
4.9. A közszolgáltató a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes 
elhelyezését a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles elvégezni.  
4.10. A közszolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a hulladék 
szállítójárműbe ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez 
bekövetkezik, a kikerülő hulladékot a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja. 
4.11. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a közszolgáltató feladata, és felel mindazon 
károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek. 
4.12. A lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtet, nevét, 
telefonszámát, egyéb elérhetőségét köteles közzé tenni.  Köteles arról gondoskodni, hogy a lakosság 
által hétfő – csütörtök közötti munkanapokon délután 16 óráig, pénteken 12 óráig elérhető legyen.  
4.13. A lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában rögzíteni köteles, a 
problémát haladéktalanul köteles kezelni. 
4.14. A Közszolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, de érte úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna, a felelősség az alvállalkozóra át nem hárítható. 
4.15. A közszolgáltatás körébe tartozó a hulladék ártalmatlanítására és tárolására az önkormányzat 
képviselő-testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket köteles igénybe venni. 
4.16. A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatáshoz nyilvántartást vezet. 
4.17. A szolgáltatás igénybevételét az ………………….. telefonszámon kell bejelenteni. 
 
5. A Megbízó önkormányzat kötelezettségeit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 
fejezete határozza meg, amely szerint: 
 
5.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szüksége 
információkat, szolgáltatását megadja.  
5.2. Ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését. 
5.3. A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását 
elősegíti. 
5.4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti. 
5.5. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására 
szolgáló helyet kijelöl. 
5.6. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 
5.7. A közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről minden év december 31-ig az 
önkormányzat képviselő-testülete dönt. 
 
 
 

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei  
 
6.1. A Felek a szolgáltatási díjat 2017. évre az alapdíjat bruttó 26 035 Ft/szállítás, az ürítési díjat 1 
1905 Ft/m3-ben határozták meg. Az ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás díját az 
ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiadott számla alapján a teljesítéssel egyidejűleg fizeti meg. A 
számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi és formai követelményeknek. 
6.2. A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a 
közszolgáltatónál emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs. Az írásban 
tett kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.  
6.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény tartalmazza. 
6.4. A szolgáltatási díjat a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly módon, hogy 
a tárgyév november 30. napjáig a Közszolgáltató, a Megbízó képviselő-testülete elé terjeszti a 
következő évi javasolt módosítást a következő évre vonatkozóan. A módosítás feltétele a képviselő-
testület döntése. 
6.5. A Közszolgáltató a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája 
végzése során harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, semmilyen 
vonatkozásban a felelősség a megrendelő önkormányzatra át nem hárítható. 
 



7. Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor 
módosíthatják, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a 
szerződés teljesítése valamelyik fél jogos érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a szerződés 
akkor is módosítható, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály következtében a szerződés 
valamelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené. 
 

8. A szerződés megszűnése  
 
8.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli 
megszűnésével, ellátással a teljesítés megkezdéséig, felmondással. 
8.2. A Megbízó a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a Közszolgáltató a 
tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által megállapítottan megsértette vagy 
jelen szerződésben írt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan megsértette. 
8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Közszolgáltató 5 napos késedelembe esik a szolgáltatás 
teljesítésével: szóbeli felhívás ellenére 5 napon belül nem végzi el a hulladék elszállítását. 
8.4. A Közszolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben meghatározott 
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt okoz, vagy akadályozza a 
szolgáltatás teljesítését. 
 
9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban egyeztetéssel tisztázzák. Az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz 
 
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  
 
Úrkút, 2017………….... 
 
 …………………………. ……………………………….. 
 megbízó Közszolgáltató 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-14/2017.       4. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 25-i ülésére 
 
Tárgy: Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2017. (VIII.22.) határozatában 150 m3 
szociális célú tüzelőanyagra nyújtott be pályázatot. 
 
A pályázat pozitív elbírálásában részesült, ugyanis 81 m3 tűzifát tud az Önkormányzat a rászorultak 
részére kiosztani. 
 
A tűzifára a Verga Zrt-től kértünk árajánlatot, akik 15 000,- Ft+áfa/erdei m3-re tettek ajánlatot. Ezen 
kívül szükséges megoldani a fa szállítását is, melyre a Nagy Truck 2001 Kft. 2000,- Ft+áfa összegű 
ajánlatot tett.  
 
A korábbi években az önkormányzat szállította ki a rászorultak részére a tűzifát, mely időigényes volta 
miatt több hetet is igénybe vett. Erre tekintettel ajánlatot kértünk Pichler Zoltán ev-tól, hogy a tűzifa 
tárolásáról és a rászorultak részére történő kiszállításáról gondoskodjon. Ajánlata szerint előbbi 
munkákat bruttó 2000,-Ft/m3 áron vállalja. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 81 m3 tűzifát a Verga Zrt-től szerezze be bruttó 1 543 050,- 
Ft pályázati támogatás és önerő terhére, az úrkúti telephelyre szállítást Nagy Truck 2001 Kft-től bruttó 
205 740,- Ft illetve tárolását és a szociálisan rászorultak részére való kiszállítását Pichler Zoltán ev-tól 
rendelje meg bruttó 162 000,- Ft összegben. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. október 19. 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a 81 m3 tűzifát a Verga Zrt-től szerezi be bruttó 1 543 050,- Ft értékben a pályázati támogatás 
és önerő terhére, 

- a 81 m3 tűzifa úrkúti telephelyre szállítását Nagy Truck 2001 Kft-től rendeli meg bruttó 
205 740,- Ft értékben 

- a 81 m3 a tűzifa tárolását és a szociálisan rászorultak részére való kiszállítását Pichler Zoltán 
ev-tól rendeli meg összesen bruttó 162 000,- Ft összegben.  

- a pályázati támogatáson felül szükséges pénzügyi forrást az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében tervezett települési segély terhére biztosítja. 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2018. március 31. 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-14/2017.        5. napirendi ponthoz 
 
  

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 25-i ülésére 
 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2013.(X.30.) önkormányzati határozatával 
fogadta el Úrkút Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: 
HEP). 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, 
amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell 
vizsgálni. 
 
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete kétféle 
lehet: 

a) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat 
nem szükséges.  

b) A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  
 
A HEP áttekintéséhez igénybe vettük a Türr István Képző és Kutató Intézet segítségét, és az általuk 
megküldött útmutató szerint eljárva, arra a következtetésre jutottunk, hogy jelenleg nincs szükség 
annak átfogó felülvizsgálatára, mivel jelentős változások nem történtek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2017. október 19. 
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 70/2013. (X.30.) önkormányzati 
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
áttekintette, és azt változatlan formában elfogadja. 
Felszólítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő:folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-14/2017.        6. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 25-i ülésére 
 
Tárgy: 8409 Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 1. és 5. ajtó alatti lakások bérbeadása 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata 74/2016. (X.27.) határozatával adta bérbe a Csokonai u. 1. sz. 
5. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó ellenében, Kungl Benignának és 
Perger Krisztiánnak, illetve 29/2017. (IV.25.) határozatával Fuchsné Kungl Anitának a 
Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakást fél éves időtartamra. 
 
A bérleti jogviszony lejártára tekintettel Bérlők kérelmezik a jogviszony meghosszabbítását. 
 
A Bérlők a lakást rendeltetésszerűen használják, életkörülményeik rendezettek. A 
karbantartásról és felújításról lehetőségeikhez mérten gondoskodnak, a közüzemi számláikat 
és a bérleti díjat határidőben rendezik. Három kiskorú gyermeket nevelnek. 
 
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 

- a volt Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakást – jelenleg Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 5. 
ajtó - egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó ellenében, Kungl Benignának és Perger 
Krisztiánnak,  

- a volt Csokonai u. 1. sz. 1. ajtó alatti lakást – jelenleg Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 1. 
ajtó - egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó ellenében adja bérbe Fuchsné Kungl 
Anitának, 

tekintettel arra, hogy szociális körülményeikben pozitív változás nem állt be, lakhatásuk 
máshogy nem megoldott. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. október 19. 
                                                                   Fülöp Zoltánné 
                                                                         polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
- Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 1. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó 

ellenében, Fuchsné Kungl Anita részére 
- Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 5. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó 

ellenében Kungl Benignának és Perger Krisztiánnak 



bérbe adja. 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések megkötésére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. október 31. 
 


