
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/57-16/2021 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 9-én (kedden) 

 16 óra 10 perckor  
kezdődő rendkívüli ülésére. 

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem 

  

Napirendi pontok: 
 

1) Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú albetéteinek (ABC és raktár) 
megvásárlása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) „Lomb és Gyökér” programsorozathoz kapcsolódó adventi rendezvény 
Előterjesztő: polgármester 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 

 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
 
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2021. november 5.                              
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/57-16/2021       1. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 9-i ülésére 
 

Tárgy: Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú albetéteinek (ABC és 
raktár) megvásárlása 

 

Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú albetétek (ABC és raktár) 
Berkes Terézia tulajdonában vannak. A társasházi ingatlanban Úrkút Község Önkormányzata 
tulajdonolja a 396/7/A/2 hrsz-ú albetétet, mely postaként működik. További tulajdonosok Tróbert Emil 
(húsbolt), Antal Zsolt (zöldséges) és Pichler Balázs (Zizi vendéglő). 
 
Berkes Terézia 49 éve működteti a boltot és az önkormányzat tudomására jutott, hogy komoly eladási 
szándéka van. Tudomásunk szerint több érdeklődő is volt az üzlet megvásárlásra, jelenleg Antal 
Zsoltnak van komoly vételi szándéka, illetve az önkormányzat jelezte Berkes Terézia felé a vételi 
szándékot. 
 
A Berkes Terézia által felkért értékbecslő 42 millió forintban állapította meg az ingatlanok értékét, míg 
Berkes Terézia 38 millió forintos vételi ajánlatot fogadott el Antal Zsolt részéről. 
 
A 396/7/A/5 albetét 304 m2 alapterületű és 50/100-ad hányad tartozik a közös tulajdonból hozzá, míg a 
396/7/A/6 albetét 96 m2 területű és 20/100-ad hányad tartozik hozzá a közös tulajdonból. Az ingatlan 
felújításra szorul: villamoshálózat, aljzat, víz és szennyvízvezeték fejlesztés nem történt az 
épületrészben jelentős ideje. Az épületrész és az épület alaprajza az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Úrkút Község Önkormányzata több magánszeméllyel is tárgyalt az üzlethelyiség későbbi 
hasznosításáról. Az egész üzletre nem tartanak igényt, ugyanakkor vállalják egyúttal az ingatlan 
hozzájuk tartozó részének felújítását, illetve együttműködést az önkormányzattal a területfejlesztés 
érdekében (pl.: parkoló kialakítása). A magánszemélyek élelmiszerboltot nyitnának – mely a lakosság 
miatt a legfontosabb -, valamint szolgáltató vállalkozási tevékenységet végeznének. 
 
Antal Zsolt nem kereste meg az önkormányzatot és a többi érdeklődővel sem kíván osztozni, 
ugyanakkor az önkormányzat indikatív árajánlatáról értesülve vázlatosan tájékoztatta az 
önkormányzatot a céljairól. Elképzelése szerint a jelenlegi üzletben egy franchise alapú boltot (CBA-
val, illetve SPAR-ral tárgyal) fog nyitni, míg a raktárépületet és a tulajdonában álló zöldségest jelenlegi 
elképzelése szerint bérlet útján fogja hasznosítani. Tervei szerint az épületrészt felújítja és felmerült a 
részéről az árok lefedése parkoló kialakítása céljából. 
 
Az önkormányzat indikatív vételi szándéka mögött területfejlesztési célok állnak. Az iskola melletti 
erdőt lombházak kialakítása céljából vásárolták meg, a nemzetiségi önkormányzat pedig a 
Heimatmuseum központi településrészre költöztetése, valamint a településképi szempontok érvényre 
juttatása érdekében a Rákóczi utca 50. sz. alatti ingatlant vásárolja meg (az adásvételi szerződés e 
hónapban írják alá a felek). Az üzlet és a raktár megvásárlása melletti legerősebb érv, hogy így a 
települési önkormányzatnak közvetlen beleszólása lesz az ingatlan hasznosításába és a terület 
fejlesztésébe, ezáltal változatosabb szolgáltatói körnek biztosítva a településközponti üzlethelyiséget. 
Utóbbira negatív példa a Belfegor épületének meg nem vásárlása, mely településképi és területhasználati 
szempontból a község kárára vált. 



Az önkormányzattal tárgyalt magánszemélyek még idén átvennék az üzlet egy részének és a raktár 
egészének tulajdonjogát, ugyanakkor a gazdasági megtérülés így is magas kockázatot jelent. Az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésében jelenleg 61 883 627,- Ft szabadon felhasználható tartalék van. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján az alternatív határozati javaslatok 
mérlegelésével hozzon döntést. 
 
Úrkút, 2021. november 5. 
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
 

A verzió 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. egyetért az Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú albetéteinek (ABC 

és raktár) 40 millió forint összegért történő megvásárlásával a költségvetés tartaléka terhére, 
2. utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében tegyen Berkes Terézia kizárólagos 

tulajdonos felé írásbeli ajánlatot,  
3. a 2. pont szerint ajánlat elfogadása esetén tegye meg az adásvételi szerződés megkötése érdekében 

a szükséges intézkedéseket, 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú 

albetétek hasznosításáról. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal  

3. pont: 2021. december 31. 
4. pont: folyamatos 
 
 

B verzió 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. nem ért egyet az Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú albetéteinek 

megvásárlásával 
2. utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról tájékoztassa Berkes Terézia tulajdonost. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/57-16/2021      2. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 9-i ülésére 
 

Tárgy: „Lomb és Gyökér” programsorozathoz kapcsolódó adventi rendezvény 
 

Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 (továbbiakban: EKF) program keretében kiírásra került a Pajta 
program elnevezésű pályázati konstrukció. A pályázati kiírás feltételeinek megfelelően a 2021. október 
15-i pályázati határidőre benyújtásra került az önkormányzat részéről a „Lomb és Gyökér” 
programsorozat elnevezésű projekt (a Szakmai program és a Költségterv mellékelve). 
 
A programsorozat a pályázati feltételekkel összhangban 2021. decemberére egy program megvalósítását 
vállalta, mely a korábbi Falu karácsonya rendezvény helyett vagy mellett egy meghitt, kis adventi 
vásárral egybekötött, karácsonyi hangulatot idéző és teremtő rendezvényt jelent. A pályázati anyagban 
Adventi Kör elnevezéssel illetett rendezvény a bitumenes sportpályán kerülne megrendezésre december 
18-án. 
 
A benyújtott pályázat elbírálási határideje 2021. december 15-e, így esetleges támogatás ellenére sem 
tudja az önkormányzat megrendezni a rendezvényt feltételes saját forrás vállalása nélkül. 
 
Az adventi rendezvény becsült költsége 1 000 000,- Ft, melyből jelentős összeget az adventi vásárokhoz 
kapcsolódó faházak bérlése (ajánlatkérések folyamatban vannak), a hangosítás, a karácsonyi fények és 
alapanyagok (kézműves termékek, ételek, italok) beszerzése tesz ki. 
 
Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, úgy az 1 000 000,- Ft költség egy jelentősebb része más 
pályázati források keretében elszámolásra kerülhet. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki egyetértését a „Lomb és Gyökér” projekt keretében 
megvalósuló adventi program megvalósítása érdekében, egyúttal vállaljon kötelezettséget legfeljebb 
1 000 000,- Ft összeg erejéig a 2021. évi költségvetés vásárolt szolgáltatás és tartalék terhére, azzal, 
hogy a kiadások utólagosan tételesen bemutatásra és különböző pályázati lehetőségek terhére 
elszámolásra kerüljenek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2021. november 5. 
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. egyetért a „Lomb és Gyökér” programsorozat keretében az adventi program megvalósításával, 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000,- Ft összegben vállaljon kötelezettséget a 

rendezvényhez kapcsolódó kiadások teljesítésére, azzal, hogy a Képviselő-testület felé utólag 
tételesen bemutatásra kerüljenek a kiadási tételek. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. december 31. 






















