
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

 
Szám: URK/39-5/2022 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 28-én (csütörtökön) 16 óra 10 

perckor kezdődő rendkívüli ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
                               Napirendi pontok: 

 
1) MFP program keretében beszerzendő garázs megrendelése és saját forrás biztosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2018. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Önkormányzati hozzájárulás a gyermeknapi rendezvény megvalósításához 
Előterjesztő: polgármester 
 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása után: 

 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
    
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. április 25.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



a ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/39-5/2022 
 

1. számú napirendi ponthoz 
 

Előterjesztés 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére 

 
Tárgy: MFP program keretében beszerzendő garázs megrendelése és saját forrás biztosítása 
 
Összeállította: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanok fejlesztése-2022” című, MFP-ÖTIK/2022 számú pályázati kiírásra 
benyújtotta a pályázatát. 

A pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, így az 
önkormányzat összesen 12.188.358.-Ft támogatásban részesült. 

A pályázatban garázs alap építése és a traktorok tárolására alkalmas előre gyártott garázs telepítése 
szerepelt. A garázsra kapott támogatási összeg 9.762.490.-Ft. 

A támogatói okirat kézhezvétele után felvettem a kapcsolatot a garázs egyedüli magyarországi 
forgalmazójával, aki jelezte, hogy a pályázat benyújtása óta áremelkedés történt, valamint a szerződést 
csak euróban tudják megkötni és a számla kelte napján érvényes MNB árfolyamon kell kiegyenlíteni. 

Az új árajánlat 25.276 Euro+ÁFA volt, így a magas önerő igény miatt egyeztetést folytattam a cég 
vezetőjével, így az önkormányzat kapott egy engedményes árajánlatot – 22.702.-Euro + ÁFA -, 
amelynek elfogadásáról sürgősen kell döntést hozni. (Árajánlat az előterjesztéshez mellékelve) 

A szállítási határidő a megrendeléstől számított 12-15 hét, így az árfolyamváltozás továbbra is 
kockázatot jelent, ugyanakkor a projekt megvalósítása, a támogatás jogszerű felhasználása indokolt. 

A fentiekre tekintettel javaslom, a kedvezőbb árajánlat elfogadását, a megrendelés és a szükséges önerő 
jóváhagyását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2022. április 25. 
         Fülöp Zoltánné 
          polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- egyetért a garázs FRISOMAT Kft-től történő megrendelésével a kedvezményes 22.702.-Euro + 
ÁFA összegben, 

-  felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendelés elküldéséről gondoskodjon, 
- Az 1. pontban foglalt beszerzés költségeinek finanszírozását a pályázati támogatásból és az 

önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének tartalékok-pályázatokhoz önrész  
előirányzat terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester és jegyző 
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2. számú napirendi pontjához 
 

Előterjesztés 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére 

 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

19/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése 
 
Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
Keszei Csaba és Szabó Ákos kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Polgármesteri Hivatallal 
szemben lévő 0103 hrsz-ú erdőt érintően, melyen a „Bakonyi HUTA az Úrkúti erdőhöz” elnevezésű 
projektet szeretnék megvalósítani.  
 
A projekt lényege az erdőben 10-12 erdei lak („hütték”) építése, melyek gyalogosösvényekkel lennének 
összekötve a fogadóépülettel, parkolóval. Az erdő a 2018 év végén jóváhagyott Helyi Építési 
Szabályzatban gazdasági erdőként szerepel, az előírások pedig nem teszik lehetővé a projekt 
megvalósítását, ezért a HÉSZ módosítása szükséges. 
 
A módosítás során olyan övezet létrehozása szükséges, mely az erdei turizmushoz kapcsolódó 
szállásépületek és fogadóépület elhelyezését lehetővé teszi.  
 
A kérelmező, a HÉSZ módosítás költségeit vállalja. A módosítás ún. egyszerűsített véleményezési 
eljárással lefolytatható.  
 
A tervező Bárdosi Andrea a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát végző Város és Ház 
Bt vezető tervezője, aki a módosítást egyéni vállalkozóként készítené. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek a HÉSZ módosításának kezdeményezését, mely által a község 
településközpontjában nagyszabású turisztikai fejlesztés valósulhat meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2022. április 25. 
         Fülöp Zoltánné 
          polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testület előzetesen támogatja a Helyi Építési 

Szabályzatról szóló 19/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását az 0103 hrsz-ú erdőre 
vonatkozóan, az erdei turizmushoz kapcsolódó szállásépületek és fogadóépület elhelyezhetősége 
érdekében. 

2.  Az 1. pont szerinti módosítás véleményezési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet 
eljárási szabályai szerint, ún. Egyszerűsített eljárással történik.  

3.  A Helyi Építési Szabályzat módosítása a környezetre várhatóan káros hatással nem lesz, ezért a 
Képviselő-testület előzetesen nem tartja szükségesnek egyes tervek, illetve programok környezeti 



vizsgálatáról 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. §-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és 
környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.  

4.  A Helyi Építési Szabályzat módosítás felmerülő költségeit a kérelmezőnek kell viselnie. 

5.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és 
felhatalmazza a tervezővel (Bárdosi Andrea Margit egyéni vállalkozó) kötendő Tervezési szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester és jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Szám: URK/39-5/2022.      3. napirendi ponthoz               

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére 

 
Tárgy: Önkormányzati hozzájárulás a gyermeknapi rendezvény megvalósításához 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az óvodai és az iskolai szülői munkaközösség idén május 21-én szervezi meg a Gyermeknapot. 
 
Sajnos a pandémia miatt két évig a rendezvény elmaradt, így idén színesebb, változatosabb 
programmal szeretnének egy szép napot szerezni falunk gyermekeinek és a rendezvényen 
résztvevő felnőtteknek. 
 
A rendezvényt szervező óvodai és iskolai szülői munkaközösség kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a gyermeknap költségeihez járuljon hozzá az önkormányzat. 
Utolsó alkalommal 2019-ben járult hozzá az önkormányzat a rendezvény költségeinek 
finanszírozásához 450 ezer Ft-tal. 
 
A szülői munkaközösségek kérelmük mellé csatoltak több árajánlatot, amely szerint  

- az óriás csúszda, a mobil kalandpark, a légvár város, valamint a kiscsúszdás légvár együttes 
kedvezményes költsége (Tutiparty) 328.650,-Ft,  

- Varga Miklós előadása 292.100.-Ft, 
- a Bajvívó lovagok szolgáltatása 190.000.-Ft, 
- a söprögető,darts, grat-labdazsonglőr és lézer+fedezék eszközök bérlése 265.200.-Ft. 

 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a gyermeknapi rendezvényt idén magasabb összeggel, 
két szerződéses ár átvállalásával.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatásról 
határozni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2022. április 25. 
 
         Fülöp Zoltánné 
          polgármester 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermeknap megrendezését 
támogatja, a lebonyolítás költségeihez bruttó …. Ft összeggel -… költségeinek 
finanszírozásával - járul hozzá az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
önkormányzati igazgatási tevékenység, bérleti díjak előirányzat terhére. 
  
 Határidő: benyújtott gyermeknapi számlák fizetési határideje 
Felelős: polgármester és jegyző 


