Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………
………………...
Szám:68-16/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. október 29-én
(csütörtökön) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Farkas István alpolgármester
Dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Rieger Tibor képviselő

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :
- dr. Puskády Norbert jegyző
- az 1. napirendi pont tekintetében: Pichler Zoltánné pénzügyi főmunkatárs
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából
7 fő jelen van, így az ülést 17.00-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest két
sürgősségi indítvány érkezett, melyet javasol a 11-12. pontokban felvenni a napirendek közé.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
2) Rendelet-tervezet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
3) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 4.
függelékének kiegészítéséről
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
4) Döntés a Közösségi ház és könyvtár festési munkáira beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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5) Összefogás Kutyás Sportegyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
6) Döntés a Tiszta Forrás Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
7) A Hauser Lajos Emlékalapítvány támogatási kérelméről
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
8) Úrkút, Csokonai u. 1. szám 4. ajtó alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása iránti
kérelem elbírálása
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
9) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
10) Május 1 tér csapadékvíz elvezetésének javítási munkái és a Május 1 tér meglévő
vízelvezető áteresz javítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
11) Döntés-előkészítő javaslat
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
12) Döntés az Úrkút, Temető utca ivóvíz-vezeték rekonstrukció első szakaszának
kivitelezésére és a kötelező mérnöki feladatok ellátására beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Sajnos az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok számára kiírt pályázatunk nem járt sikerrel, a megyében is csak két, 3000 fő
feletti lakosságszámú település kapott pénzt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a
polgármesteri beszámolót elfogadta.
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a Jelentést
elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
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1.NAPIREND: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A pénzügyi főmunkatárs elkészítette az előirányzat
módosításokat, melyek a korábbi testületi döntéseken alapultak, illetve a finanszírozásból
eredő változásokat. Az iparűzési adóbevételből, melyet köszönhetünk a helyi
vállalkozásoknak, 12 millió forintot a gazdasági tartalékba csoportosítottunk át. Ami nem volt
előrelátható, az a traktor két hátsó gumiabroncsának cseréje volt, ennek szükségessége a
műszaki vizsgáztatáskor derült ki. A költsége 400 000,- Ft volt, valamint a vizsgára való
felkészítés 80 000,- Ft, így a városgazdálkodási feladaton rendelkezésre álló pénzt, javasoljuk
megnövelni 500 000,- Ft-tal. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton benyújtásra
került a Közösségi Ház festése, előtető felújításra, bútorzat beszerzésre, színpadra, színpad
fedésre, azonban az igényelt 5 millió forintból csak 397 000,- Ft lett megítélve. Ehhez
kapcsolódik a 4. napirendi pont.
Lisztes Győző képviselő: A temető szállításra mennyi pénz lett tervezve és hogy-hogy
ennyibe került most?
Fülöp Zoltánné polgármester: 100 000,- Ft lett betervezve áfával. Nagyon sok szemét gyűlt
össze és nyitott konténeres megoldással tudták csak elszállítani, de így is hatszor fordultak.
Legközelebb a plébános költsége lesz elszállítani. A szemétszállítás költsége egyébként a
köztemető fenntartása és működtetése szakfeladaton belülről, az egyéb működési célú
kiadásból lett átcsoportosítva.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.20.) 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: Rendelet-tervezet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: 48 m3-re pályáztunk, de csak 32 m3-t kaptunk. A tüzelőanyag
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elosztásáról a korábbi évek gyakorlatának megfelelően helyi rendeletet kell alkotnunk.
Változás a tavalyi évhez képest, hogy a jövedelemhatár megemelésre került, hogy több
rászorult hozzáférhessen ehhez a lehetőséghez. Az eljárás kérelem benyújtására indul, a
jövedelemviszonyokat fogjuk vizsgálni és a Szociális Bizottság fogja meghozni a döntést a
támogatásokról.
Lisztes Győző képviselő: Hová lesz letéve és ki fogja kuglizni a fát?
Fülöp Zoltánné polgármester: Arról volt szó, hogy lent a Pichler Zoltán telepén fogjuk tárolni
és ott is kugliznánk össze. Egyelőre azt kell megvizsgálnunk, hogy honnan tudunk szerezni
tűzifát.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
Úrkút Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
3.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelete 4. függelékének kiegészítéséről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Közel 7 millió forintot kapott az önkormányzat a különböző
segélyekre, szociális támogatásokra. Minimális a felhasználás, a fel nem használt összeget
pedig vissza kell utalni az államnak. A jövő évi finanszírozásnak pedig ez fogja az alapját
képezni, arányosan kevesebbet fogunk így kapni szociális feladatokra. A „Lakóingatlan
szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” kormányzati funkcióval történő kiegészítéssel
lehetőség nyílna a „Nagyház”-ban lévő szociális lakásokon felújítást, karbantartást végezni,
az előbb említett összegből. Várom az esetleges ötleteke a testület tagjaitól. Én a bejárati ajtó
kicserélésére gondoltam első körben, de az ereszfelújítás is esedékes lenne. A
„Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkcióval történő
kiegészítés igazából csak technikai módosítás, mely a könyvelés szempontjából szükséges.
Pichler Józsefné képviselő: Arról már volt szó a bizottsági ülésen is, hogy a „Nagyház”-ban
módot kell találni rá, hogy valamiféle Házirend legyen elfogadtatva és betartatva az ott
lakókkal, mivel a közös helyiségek tisztán tartásáról nem gondoskodnak. Amennyiben egy ott
lakó újból kérelmet ad be, lehetne mérlegelni, hogy betartja-e a Házirend szabályait.
Farkas István alpolgármester: Fog megjelenni idén egy pályázat – amelyet át is küldtem
polgármester asszonynak - a „Településképet meghatározó épületek külső felújítása és
energetikai korszerűsítése” cím alatt, amit direkt erre az épület felújítására be lehet nyújtani.
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90 %-os a támogatás mértéke.
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, megnéztük, foglalkozni fogunk vele, amint megjelenik. A
Házirend elkészítéséről is gondoskodunk. Továbbá meg szeretném kérni a testületi tagokat,
hogy amennyiben ismernek alacsony jövedelemmel rendelkezőt, akinek jól jönne egy kis
plusz pénz, az jelezze, hiszen a segélyezés körében tudunk adni a téli tüzelő megvételére is
támogatást vagy most vannak a villanyóra leolvasások is, ami szintén előre nem látható
kiadásként merül fel egy családban.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő–testülete az
Úrkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletének 4. függelékét kiegészíti a „106010
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” és a
„106020 – Lakásfenntartással lakhatással összefüggő
ellátások” kormányzati funkciókkal.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg, illetve felhatalmazza a szükséges
jognyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

4.NAPIREND: Döntés a Közösségi ház és könyvtár festési munkáira beérkezett
árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy azt már említettem korábban 397 000,- Ft-ot nyertünk a
közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton. A kalkuláció során felmerült az előtető, illetve
a festés. Utóbbi munkálat az, ami a fenti költségekből megvalósítható. Három árajánlatot
kértem be, a legolcsóbbat a Bene Építőipari Bt. adta. Ők végezték a hivatal festését is, így
referenciával is rendelkeznek. Még idén meg tudják csinálni a munkákat.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2015. (X.29.) önkormányzati határozata:
a.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közösségi ház és könyvtár festési munkálataira és OSB
lappal történő falburkolásra beérkezett árajánlatok közül a
Bene Építőipari Bt 545.368.-Ft összegű árajánlatát fogadja
el, melynek előirányzatát az önkormányzat 2015. évi
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költségvetésében K7 Felújítások 8. pontban szereplő
önkormányzati pályázatokhoz önrészek előirányzat,
valamint a pályázaton elnyert 397.000.-Ft támogatás
terhére biztosítja.
b.) Az a) pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez
szükséges szerződés megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 2015. november 10.

5.NAPIREND: Összefogás Kutyás Sportegyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Véleményem szerint minden, a közösségi életben szerepet
vállaló szervezetet - ameddig a lehetőségeink engedik - próbáljuk támogatni. Az Összefogás
Kutyás Sportegyesületért is tevékenyen részt vesz a közösségi életben. Sok vidéki érkezik
hozzánk, hogy az egyesület szolgáltatásait, képzéseit igénybe vegyék. A kérelemben is
szerepel, hogy egy képzési formaruha beszerzését szeretnék megvalósítani, ami további
sikeres munkához elengedhetetlen lenne, ezért javasolnám, hogy a gazdasági tartalék terhére
az egyesületet 200 000,- Ft-tal támogassuk.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül, Lisztes Győző
képviselő tartózkodása mellett– az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a becsatolt kérelem alapján az Összefogás Kutyás
Sportegyesületet (Úrkút, Hősök u. 49.) elszámolási
kötelezettség mellett 200 000,- Ft támogatásban
részesíti a 2015. évi költségvetési rendelet általános
gazdálkodási tartaléka terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített
támogatási szerződés aláírására.
3) Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás
végrehajtására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. november
10.,
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi
költségvetési rendelet-módosítás
6.NAPIREND: Döntés a Tiszta Forrás Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy az az előterjesztésben is szerepel, a Krimó zenekar a
falunapi fellépésért nem kért díjat, azonban kérték, hogy támogassuk az óvoda
játékbeszerzését 40 000,- Ft-tal. Az óvoda alapítványán keresztül, nevesítve a felhasználási
kötelezettséget, lenne érdemes a pénzt eljuttatni az óvodának, a gazdasági tartalék terhére.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztésben foglaltak alapján a „Tiszta Forrás”
Alapítványt elszámolási kötelezettség – a Német
Nemzetiségi Óvoda játékbeszerzése céljából - mellett
40 000,- Ft támogatásban részesíti a 2015. évi
költségvetési rendelet általános gazdálkodási tartaléka
terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített
támogatási szerződés aláírására.
3) Felkéri
a
jegyzőt
az
előirányzat-módosítás
végrehajtására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015.
november 10.
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi
költségvetési rendelet-módosítás
7.NAPIREND: A Hauser Lajos Emlékalapítvány támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Az iskola énekkara számos rendezvényen fellép. Egységes
fellépőruhát szeretnének csináltatni, ehhez kérik az önkormányzat segítségét. A nemzetiségi
önkormányzat segített a ruhaanyag beszerzésben viszont a varratás költsége a húsz garnitúra
ruhára 110 000,- Ft. Az Emlékalapítvány főleg a több gyermeket is érintő programokra
fordítja a bevételeit, így ezt saját erőből nem tudják finanszírozni. Javaslom a kért összegű
támogatást megítélni nekik.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
becsatolt kérelem alapján a Hauser Lajos
Emlékalapítványt elszámolási kötelezettség - a Hauser
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
énekkara számára 20 garnitúra ruha varratásának
költségei fedezetére - mellett 110 000,- Ft
támogatásban részesíti a 2015. évi költségvetési
rendelet általános gazdálkodási tartaléka terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített
támogatási szerződés aláírására.
3) Felkéri
a
jegyzőt
az
előirányzat-módosítás
végrehajtására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2015. november
10.
3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi
költségvetési rendelet-módosítás

8.NAPIREND: Úrkút, Csokonai u. 1. szám 4. ajtó alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása
iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Ők azok akik nagyon rendesen, saját lakáshoz illő módon
használják azt a lakást. Lakbér hátralékuk nincs, a rezsit is rendszeresen fizetik. Javaslom a
bérleti jogviszony meghosszabbítását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakást
egy éves határozott időre, 8 200,- Ft/hó ellenében, Perger
Krisztián és élettársa Kungl Benigna Beatrix kérelmezők
részére bérbe adja.
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. november 1.
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9.NAPIREND: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben döntést kell hozni ennek tárgyában. Javaslom
elfogadni, mivel Úrkút egész közigazgatási területét jelölték meg benne.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal által
kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel és
az alábbiak szerint javasolja a körzethatárok kialakítását:
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola beiskolázási körzete: Úrkút település teljes
közigazgatási területe.
Úrkúton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó
gyermek nincs.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. november 30.
10.NAPIREND: Május 1 tér csapadékvíz elvezetésének javítási munkái és a Május 1 tér
meglévő vízelvezető áteresz javítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester szóban ismerteti az előterjesztést: A Baumidex Kft., a Strabag
Kft., valamint a Zsilip 2008 Kft. is megvizsgálta a Május 1. tér – a Napsugár ABC-vel
szembeni rész - előtti vízelvezető átereszt. Arra az álláspontra jutottak, hogy azt javítási
munkálatok keretében meg kell erősíteni. A Május 1. térnek a volt mozi előtti részén a
lakosok jelezték, hogy az esőzések alkalmával megáll a víz és legutóbb már a kukásautó sem
ment be a kukákért, így szükséges a csapadékvíz elvezetést megoldani. Ideiglenes
megoldásként javasoljuk, hogy az első lépcsőfokig legyen leaszfaltozva a terület, így lenne
egy minimális lejtése az utcaszakasznak. Az utca egyébként is felújításra szorul, jövőre –
amennyiben a Képviselő-testület is egyetért vele – meg lehetne valósítani az útfelújítást is.
Javaslom elfogadni az alábbi határozati javaslatot:
„Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Május 1 tér csapadékvíz elvezetésének
javítási munkái és a Május 1 tér meglévő vízelvezető áteresz javítása munkálatokkal a
melléklelt árazott költségvetés szerint a Strabag Kft-t bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. november 10.”
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Kérdés, hozzászólás:
Farkas István alpolgármester: A javasolt csapadékvíz elvezetés valóban ideiglenes megoldás,
mivel a vízelvezetés problémáját nem oldja meg. Régen az út jobb oldalán volt egy
vízelvezető teknő, melyet érdemes volna, ha idén nem is, de jövőre megcsinálni. A határozati
javaslattal annyiban egyet értek, hogy az ott lakó állampolgárok problémáját megoldja, mivel
a víz az útnak arra a részére fog folyni, ahol nincsenek lakások.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Május
1 tér csapadékvíz elvezetésének javítási munkái és a
Május 1 tér meglévő vízelvezető áteresz javítása
munkálatokkal a melléklelt árazott költségvetés szerint a
Strabag Kft-t bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 10.
11.NAPIREND: Döntés-előkészítő javaslat
Előterjesztő: polgármester
(Az írásos előterjesztést a képviselők az ülésen megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Mester u. felújítása kapcsán három ajánlat bekérésére került
sor, minden árajánlat időben érkezett, a bontási jegyzőkönyv alapján a Baumidex Kft-nek
hiánypótlási felhívást kellett küldeni, mely felhívásnak sikertelenül tett eleget. Ez alapján két
érvényes ajánlat van: a Strabag Kft-é illetve a Baumeister Kft-é. Az ajánlattételi felhívás
szerinti privilegizált legalacsonyabb árat a Strabag Kft. adta, így javaslom, a határozati
javaslatot elfogadni. Leghamarabb november 10-én lehet szerződést kötni a nyertes féllel.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
1.) Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Vállalkozási szerződés Úrkút Község Mester utca
felújításának kivitelezési munkái tárgyú Kbt. 122./A.
§ (1) bekezdése alapján lefolytatott eljárásban a 3
ajánlattevő közül a legalacsonyabb összegű –
16.353.710.- Ft + ÁFA – ajánlattevőt, azaz a Strabag
Általános Építő Kft (8200 Veszprém, hrsz. 0224,
8201 Veszprém, P.f.: 200, Székhely: 1117 Budapest,
Gábor D. u. 2. Infopark D. épület ) ajánlatát fogadja
el.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné
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polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak
alapján a Vállalkozási Szerződést írja alá.
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: testületi ülés és az összegzés megküldését
követően azonnal
12.NAPIREND: Döntés az Úrkút, Temető utca ivóvíz-vezeték rekonstrukció első
szakaszának kivitelezésére és a kötelező mérnöki feladatok ellátására beérkezett
árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Az írásos előterjesztést a képviselők az ülésen megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Temető utcai ivóvíz rekonstrukcióval kapcsolatban a testület
korábban már hozott döntést, mely tartalmazta a tervezés, valamint a Temető u. ivóvízvezeték rekonstrukció első szakaszának kivitelezésének költségét is. Az engedélyes tervek
elkészültek, a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk. A héten bekértem az ajánlatokat, mely
alapján még idén meg lehetne oldani a kivitelezést is. Mivel engedélyköteles a tevékenység,
ezért szükséges műszaki ellenőrt is igénybe venni. Mivel a kivitelezés valamint a műszaki
ellenőri feladatok költsége a becsült összeget meghaladják, ezért a gazdasági tartalékból kell
kipótolni a szükséges összeget.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Úrkút Temető utca ivóvíz-vezeték rekonstrukció
első fázisának (vízjogi engedély szerinti II. ütemének)
kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a Speciál
Bauterv Kft. 3.314.700.-Ft összegű árajánlatát, míg a
műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett
árajánlatok közül a Hydro Régia Kft. 266.700,- Ft
összegű
árajánlatát
fogadja
el,
melyeknek
az
önkormányzat
2015.
évi
előirányzatát
költségvetésében K7 Felújítások 5. pontjában szereplő
Temető utcában vízvezeték tervezése, felújítása
előirányzat, valamint az általános gazdasági tartalék
terhére biztosítja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges
szerződések megkötésére.
3.) Felkéri a
végrehajtására

jegyzőt

az

Felelős: polgármester és jegyző
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