
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.         
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

………………………………..............................................................………………………...

Szám:32-6 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013.  május  9-én             
                (csütörtökön)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Farkas István képviselő   
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő
                         

Tanácskozási joggal megjelent és részt vesz: Rostási Mária jegyző

Meghívottak és megjelentek: ---
                                                                  
Távolmaradását bejelentette  Nagy Szabina  képviselő és                                         
Kardos Antalné Német Nemzetiségi Önkormányzat    Elnöke                                       

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület  7 tagjából 6 fő jelen van.

Ezt követően ismertette a rendkívüli  ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
– 6  igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:

1) Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0039 számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó árajánlatokról.

  
           Előadó: Fülöp Zoltánné
                         polgármester

2) A  Veszprém  megyei   feladat-ellátási,  intézményhálózat-működtetési  és
köznevelés-fejlesztési terv véleményezése

Előadó: Fülöp Zoltánné
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             polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1) Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0039 számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó árajánlatokról.

  
           Előadó: Fülöp Zoltánné
                         polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: A szennyvíz telep áramellátásának kialakítása miatt el 
fog húzódni a beruházás, ez miatt a Támogatási Szerződés is módosításra kerül, 
amihez a közbeszerzési szakértő alkalmazása újra szükséges. Javasolja a kiírásban 
is szereplő legalacsonyabb összegű árajánlat elfogadását. Ez az összeg 
rendelkezésre áll, mivel a korábbi közbeszerzésnél nem lett felhasználva a tervezett 
összeg.
 A továbbiakban tájékoztatja a Képviselő-testületet arról is hogy előzetes időpont 
egyeztetés során a kivitelező képviselőjével együtt a mai nap folyamán eljártak 
Veszprémben, az E.ON-nál az áramvételezés miatt. Bánó úr, az E-ON Veszprém 
megyei képviselője meghallgatta őket, és bemutatták az áramvételezési 
lehetőségekre vonatkozó terveket. Kiss úr a tervező két lehetőséget dolgozott ki, 
mely a bemutatott terv alapján a következő. Az egyik lehetőség: erdőn  keresztül 
légvonalban, egy 36 kw-os vezetékkel valósulna meg. Ez azonban nagyon 
hosszadalmas eljárás, mivel hatástanulmányt, illetve hatásvizsgálatot kell készíteni, 
és egy erdőtelepítési tervet is. A másik lehetőség: A bánya lejáratánál földkábel 
fektetéssel.

Rostási Mária jegyző:  A második lehetőségnél viszont a tulajdonosi hozzájárulás kell
a kábelfektetéshez, illetve  szolgalmi joghoz a területmegosztás, és a földhivatali 
bejegyzés.

Farkas István képviselő: A beruházás elhúzódása viszont a kivitelezőnek jön kapóra, 
az időhúzás miatt. Azon gondolkodik, egyáltalán a bánya területén van-e még annyi 
szabad hely,hogy még egy kábelt le lehessen fektetni. Kérdése, miért nem lehet a 
korábbi megbeszélésnek megfelelően a bányától az áramellátást biztosítani?

Fülöp Zoltánné polgármester: Tudomása szerint a közreműködő hatóság nem 
engedélyezi, hogy  a bányától kapja a telep az áramellátást.

Pichler Józsefné képviselő: Van-e időpont, hogy a falu lakossága mikor kap 
tájékoztatást a csatornázás jelenlegi állásáról, illetve a befejezéséről.

Fülöp Zoltánné polgármester: Írásos tájékoztatót kért a mérnöktől, a 
projektmenedzsertől, ami május végére meglesz, és először a képviselő-testület lesz 
tájékoztatva, majd a falu lakossága.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013. (V.9) önkormányzati határozata

                                 közbeszerzési tanácsadói ajánlatokról döntés

                                 Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testület
1) Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 

1.2.0/2F/09-2010-0039 azonosító számú projekt 
megvalósításához kapcsolódóan a közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztására beérkezett 3 ajánlatból (Firmiter Bt 
Balatonfüred nettó 476.000.- Ft, Békési Csaba hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó Papkeszi nettó 550.000.- Ft, Eufund 
Consultants Budapest  600.000.- Ft) a Firmiter BT(8230 
Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A) bruttó 604.520.- Ft. 
ajánlatát fogadja el,

2) felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban 
meghatározottak szerint a szerződés megkötésére és 
aláírására.

                             Felelős: polgármester
                             Határidő: azonnal, de legkésőbb 2013.május 18.

2.napirend:  A Veszprém megyei  feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési terv véleményezése

Előadó: Fülöp Zoltánné
             polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Fülöp Zoltánné polgármester: Reméli a képviselők át tudták tekinteni  a tervet. Elég 
nagy anyag. Ami Úrkútra vonatkozik, azt véleménye szerint el lehet fogadni. Az 
óvoda külön véleményt nem   csatolt, az iskoláét tovább kell küldeni. A korrigálások 
szükségesek.

Somogyi Imréné alpolgármester: Az iskola által csatolt véleménnyel ő is egyetért.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013. (V.9) önkormányzati határozata
Veszprém  megyei   feladat-ellátási,  intézményhálózat-

3



működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Veszprém megye Feladat-ellátási, intézményhálózat-
működtetési és köznevelés-fejlesztési tervét megismerte 
és az abban foglaltakkal egyetért, azonban az Úrkút 
közoktatási intézményeire vonatkozó elírások korrigálása 
szükséges.
Megbízza a polgármestert a vélemény megküldésével és 
az elektronikus felületen történő rögzítésével.

Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                 Rostási Mária
polgármester                                                                        jegyző
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