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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:99-14/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. október 25-én (szerdán) du. 

17.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:  Fülöp Zoltánné polgármester 

Farkas István alpolgármester 
Pichler Józsefné képviselő 
Lisztes Győző képviselő 
Rieger Tibor képviselő 
dr. Dóczy Mariann képviselő 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Stáll Zsolt képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:  

- dr. Puskády Norbert jegyző 

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 17.00-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. 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 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 
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5) Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester  
 

6) 8409 Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 1. és 5. ajtó alatti lakások 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 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:  
 

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 
Előadó: polgármester 
 

(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták.) 

Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A NEG Zrt. megküldte a közvilágításkorszerűsítésre a szerződést. 
Lesz internetes hibabejelentés, és szerződést követő 9 hónapon belül történik meg a kivitelezés. 
Jeleztem a bővítési igényünket, ez 96 lámpatestet jelent, illetve utólag jeleztem nekik a templom 
kivilágítását is, valamint a 450 méteres közvilágításbővítést a Sport utcán kialakított telkek, 
valamint Zsófiapusztán a Krepszné Anikó, illetve a Bálint Zoltánék felé. Úgy tűnik, hogy kapni 
fogunk egy Suzuki Swift 1.3-as gépjárművet térítésmentesen, friss műszakival. A temető 
lomtalanítására a héten sor kerül, 50-50%-ban történik a költségek viselése. A traktor szerelése 
Pápán megtörtént, a költségeket még nem ismerjük, postán küldik a számlát. A Boroszlán Zrt. 
felvonult, a garanciális munkákat kijavították. Visszatérve a temetőre, kértem ajánlatot a kerítés 
javítására, következő testületi ülésen tudunk tárgyalni róla. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri 
beszámolót elfogadta. 
 

b) Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: polgármester 
 

Fülöp Zoltánné polgármester: Történt egy elírás az egyik határozati javaslatban, ezt szükséges 
javítani. A testületi határozatok végrehajtása folyamatosan történik. 
 
 A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2017. (X.25.) határozata 
a 63/2017. (IX.26.) határozat módosításáról 
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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 
 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi 
szabályairól 

 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben hozunk erről rendeletet.  
 
Pichler Józsefné képviselő: Mennyi a 275 %? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: 78 375,- a 20 %-a növelt pedig 94 050,- forint. 
 
Farkas István alpolgármester: És ezt mikor kapják meg? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A rendelet alapján november 16-ig kell beadni a kérelmeket, amit 15 
napon belül bírál el a Szociális Bizottság. Ez így legkésőbb december eleje, majd pedig 30 napon 
belül kell kiszállítani a fát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017. (X.25.) 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. 

 
2. NAPIREND: 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 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Fülöp Zoltánné polgármester: A 2. és 3. napirendi pont szorosan összekapcsolódik. Mivel a 
jelenlegi közszolgáltató jogutód nélkül megszűnik, ezért új közszolgáltatási szerződést kell kötnünk. 
Három ajánlatot kértünk be, ezek közül, ahogy olvasható a 3. napirendi pont előterjesztésében, a 
BiztosPont Ajka Kft. adta a legkedvezőbbet. Ennek megfelelően kell módosítani a rendeletünket is, 
csak mivel az SzMSz. szerint előbb a rendeletet kell tárgyalni, ezért csak a következő napirendi 
pontban van, maga a közszolgáltatási szerződés. A rendeletbe belekerül az is, hogy a Bakonykarszt 
Zrt. is fogad Ajkán szennyvizet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról l 
 
(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: Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 
 

Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az előző napirend alapján javaslom a közszolgáltatási szerződést 
megkötni a BiztosPont Ajka Kft-vel. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2017. (X.25.) határozata 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatási szerződésről 
 
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. 



5 
 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. NAPIREND: Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése 

 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Részletesen tartalmazza milyen előirányzatot kell biztosítani a tűzifa 
szállításához. Árajánlatokat kértünk a fára, amelyet a Verga Zrt. biztosít. Ami változás van az előző 
évekhez képest, hogy a kiszállítást is megrendeljük, nem mi visszük ki a fát a rászorultak részére, 
illetve méterfát fognak kapni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2017. (X.25.) határozata 
a szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos 
szolgáltatások megrendeléséről 
 
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. 
 

5. NAPIREND: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 

Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Fülöp Zoltánné polgármester: Kétévente felül kell vizsgálni. Változások az önkormányzat 
intézményrendszerében nem történtek, ezért nagy átfogó felülvizsgálatot nem tartunk indokoltnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 









1.  mel léklet  a  16 /2017.  (X.25. )  önkor mányza t i  r endelet hez  
 

Kérelem 

 ...........................................................  (név)  (szül.  hely és  idő:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Ú r k ú t , … … … …  u .  … … … … … . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy részemre Úrkút  Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 

16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként  … m3 

tűzifát biztosítani. 

A) A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 

a) települési támogatásra vagyok jogosult a megállapító határozat száma. ...............................................................................  
b) aktív korúak ellátásban részesülők, a megállapító határozat száma. .......................................................................................  

c) időskorúak járadékában részesülők, a megállapító határozat száma…………………………………. 
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. .................  
e) időskorúak járadékába részesülök (megállapító határozat száma):………………………. 
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

B) Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 
Név  

/lánykori név is/ 
Családi állapot 

Kérelmezőhöz 
fűződő kapcsolat 

/pl. házastárs, 
élettárs, gyermek 

stb./ 

Születési idő  

/év, hó, nap/ 
Anyja neve Foglalkozása 

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

f)      

g)      

h)      

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó 

lakóhely címét kell feltüntetni. 
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem 

rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát 
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával. 



C) Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai  Kérelmező A lakóingatlanban élők jövedelme  
   jövedelme  a)  b)  c)  d)  e)  

f
 
g
 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

                

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

                

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem 

                

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

                

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj 
stb.) 

                

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 
(munkanélküli járadék, képzési támogatás, 
rendszeres szociális segély, ápolási díj, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
stb.) 

                

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem                 

 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, 
értékpapírból származó jövedelem,              
kis összegű kifizetések stb.) 

                

 9. A lakóingatlanban élők havi nettó 
jövedelme összesen        

                

 
Egy főre jutó havi  nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Úrkút, 2017. ………… 
 

……………………… 
        kérelmező 
 

 
 
 
 
 
 
 



A szociális ellátás folyósítását igazolom. 
 
Úrkút, 201..…………………. 
 
                                                                                             ügyintéző 
A Szociális Bizottság döntése: 
 
Kérelmező részére a szociális bizottság ………………/2017. (…..) számú határozatával 
……….m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként. 
Úrkút, 201..…………… 
 
 
 
                                                                              Szociális Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. melléklet a 16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 

                                                (név) Úrkút ,                                u.        sz. 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Úrkút Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 

16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete alapján és a Szociális Bizottság …. /2017 (….) 

határozatában foglaltak szerint megállapított ……m3  mennyiségű tűzifát természetbeni 

juttatásként átvettem. 

Úrkút, 201. … … 

 

 

………………….    ………………… 
átadó      átvevő 

 





1. melléklet a 17/2017. (X.25.) 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.



2. melléklet a 17/2017. (X.25.) 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 
 


