ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/93-11/2019
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 16 óra 10
perckor kezdődő rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelet
tervezete Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelet
tervezete Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
22/2019. (XII.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
3) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelet
tervezete az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Helló Úrkút! Itt a Holnap!”
ösztöndíjprogramról szóló 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete és az az Úrkút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási
programról szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: jegyző
5) Úrkúti fogorvosi rendelő felújítása és a működéshez szükséges eszközök beszerzése
Előterjesztő: polgármester
6) Víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Terve
Előterjesztő: polgármester
7) Magyar Falu Programban pályázatok benyújtása
a) Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázat benyújtása
b) Polgármesteri hivatal felújítása pályázat benyújtása
c) Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására pályázat benyújtása
d) Óvoda udvar pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2019. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.)
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Úrkút, 2019. … …

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző
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1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 10/2013.(IV.30) önkormányzati rendelethez”

Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti alaptevékenysége
011130
011220
013320
013350
016010
016020
041232
041233
041236
045120
045160
052020
052080
062020
063020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
074031
074032
081030
081041
082042
082044
082091
091120
091130
091140
096015
096025
104031
104035
104042
106010
106020
107051
107052
107080
109010

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Szociális szolgáltatások igazgatása
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Általános indokolás
Úrkút Község Önkormányzata nyertes pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében
a fogorvosi rendelő felújítására és eszközbeszerzésére. A támogatási összeget a „062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk” kormányzati funkción kell elszámolni, így
annak felvétele szükséges a rendeletbe.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti alaptevékenységének listája újfent kibővül a
„062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk” funkcióval.
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye, hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet megalkotása szükséges a Magyar Falu Programban elnyert pályázati
támogatás elszámolásához.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Úrkút, 2019. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (....) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6)
bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya,
Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2017.
(XII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR.) bevezető része helyébe az alábbi bevezető
lép:
„Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm.
rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”.
2. § A TKR. 4. §-a következő b) ponttal egészül ki:
„b) tájba illeszkedés: a tájban elhelyezésre kerülő építményeknek vagy befolyásolt építmény
együtteseknek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz funkcionális,
ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely az összhang megteremtését célozza, amit
környezeti állapotadat igazol.”
3. § A TKR. 6. alcíme helyébe a következő 6. alcím lép:
„6. A helyi védelem alatt álló területre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
12. § (1) A 2. számú melléklet szerinti helyi területi védelemmel érintett területen (a továbbiakban:
védett terület) a kialakult utcahálózat, telekstruktúra, beépítési mód és épülettömegek megtartása,
illetve – fejlesztés esetén – az ezekhez való igazodás és illeszkedés biztosítandó.
(2) A védett területen meglévő – utcafronti – melléképületek felújíthatók, korszerűsíthetők, de nem
bővíthetők.
(3) A védett területen a meglévő épületek bővítése felújítása, (homlokzatvakolás, színezés,
nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés) során az eredeti épület anyaghasználatát, színezését,
léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások
alkalmazandók.”
4. § A TKR. 15. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő j) pont lép:
„j) egyéb területek.”
5. § A TKR. 29. § helyébe a következő 29. § lép:
„29. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus

hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:
a) a bányatelep, kivéve a 2. melléklet szerinti helyi területi védelem alatt álló
területet,
b) jelentős zöldfelületi terület,
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c) gazdasági terület.
(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:
a) Alsófalu,
b) Felsőfalu.
c) Kilencház,
d) Csárdahegy, Újtelep,
e) új beépítés területe,
f) a település helyi területi védelem alatt álló építészeti öröksége.”
6. § A TKR.
a) 36. § c) pontjában a „300 m2 hasznos alapterület feletti, egyszerű bejelentéssel építhető”
szövegrész helyébe a „300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó”
b) 38. § c) pontjában a „300 m2 feletti, egyszerű bejelentéssel építhető” szövegrész helyébe a „300
négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó”
c) 39. § c) pontjában szereplő „300 m2 hasznos alapterület feletti” szövegrész helyébe a „300
négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó”
d) 41. § c) pontjában a „300 m2 feletti, egyszerű bejelentéssel építhető” szövegrész helyébe a „300
négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó”
szöveg lép.
7. § A TKR 28. alcímében a „településképi bírság” szövegrész helyébe a „településkép-védelmi bírság”
szöveg lép.
8. § A TKR 43. § (1) bekezdésében a „43. § (3) bekezdés” szöveg helyébe a „42. § (3)” szöveg lép.
9. § A TKR 43. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A településkép-védelmi bírság összegének meghatározásakor mérlegelni kell a jogszabálysértés
súlyát, azt, hogy a kötelezett az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.
(4) A körülmények okszerű mérlegelése alapján a mulasztás súlyához igazodó, a településképi
érdeksérelemmel arányos bírságot kell kiszabni.”
10. § Hatályát veszti a TKR.
a) 1. §-a,
b) 6. § (5) bekezdés b) pontja,
c) 7. §-a,
d) 21. § (3) bekezdése,
e) 35. § (3) bekezdése,
f) 37. § (3) bekezdése,
g) 38. § cc) alpontja,
h) 40. § (3) bekezdése
i) 40. § (5) bekezdése
j) 41. § (1) bekezdés cc) alpontja és az
k) 5. melléklete.
11. § (1) Hatályát veszti a TKR.
a) 17. § (3) bekezdésében,
b) 18. § (3) bekezdésében,
c) 19. § (2) bekezdésében,
d) 20. § (3) bekezdésében
az „1,5-1,80 m magasságú” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a TKR.
a) 17. § (9) bekezdésében
b) 18. § (8) bekezdésében
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c) 19. § (7) bekezdésében
d) 22. § (3) bekezdésében
a „(pl. klímaberendezés, parabolaantenna, szellőző, stb.)” szöveg.
(3) Hatályát veszti a TKR.
a) 31. §-ban a „(antennák, antennatartó szerkezetek, stb.),
b) 34. § (5) bekezdésében a „(pl. vázlattervet, fotót)”

szöveg.
12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Úrkút, 2019. augusztus 29.

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző
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Általános indokolás
Úrkút Község Önkormányzata törvényességi felhívás kapott a településkép védelméről szóló 22/2017.
(XII.28.) önkormányzati rendelete miatt. Ezt követően 32/2019. (VI.27.) határozatával a Képviselőtestület elfogadta a rendelet-tervezet szövegét és véleményezésre bocsátotta az eljáró szervek részére. A
véleményezési eljárás keretében a főépítész a mellékelt véleményt adta ki, mely alapján további
módosítási, hatályon kívül helyezési pontokkal egészült ki a rendelet-tervezet, melyek azonban
többnyire jogszabályszerkesztési, jogharmonizációs célúak, a rendelet lényegét nem érintik.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A bevezető rendelkezést szabályozza újra, mely tartalmazza a véleményezési eljárásban részt vett
szervezeteket.
2. §-hoz
A tájba illeszkedés fogalmát definiálja a rendelet, hogy annak alkalmazása ne keltsen
jogbizonytalanságot.
3. §-hoz
A 6. alcímet szabályozza újra, hogy az megfeleljen a 314/2012. (XI.8.) korm. rendeletben foglalt
feltételeknek.
4. §-hoz
A rendelet mellékletében „egyéb terület” szerepel, mely pontosabb megfogalmazás, mint a „egyéb
települési karakterű területek”. Ezért, valamint az egységes fogalomhasználat miatt egyéb terület kerül
a 15. § (1) bekezdés j) pontjába.
5. §-hoz
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozóan nem a helyi építési szabályzat, hanem a rendelet 2.
melléklete szerinti területek az irányadók.
6. §-hoz
Pontosítja a 300 m2 feletti építményre vonatkozó szabályozást.
7. §-hoz
A rendelet alcíme településképi bírságot, míg a rendelet településkép-védelmi bírságot tartalmaz, ezért
a fogalmak egységesítése szükséges.
8. §-hoz
Téves hivatkozást tartalmaz a rendelet, ezért azt javítani szükséges.
9. §-hoz
A mérlegelés szempontjaival egészíti ki a rendeletet.
10. §-hoz
A törvényességi felhívásban és a főépítészi véleményben foglaltak alapján hatályon kívül helyező
rendelkezéseket tartalmaz.
11. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A kerítésmagasság csak a helyi építési szabályzatban
rögzíthető, a példálózó felsorolások és satöbbi kifejezések pedig jogbizonytalanságot okoznak, ezért
javasolt a hatályon kívül helyezésük.
12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye, hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet megalkotása a törvényességi eljárás lezárásához szükséges.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Úrkút, 2019. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (....) önkormányzati rendelete
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Helló Úrkút! Itt a Holnap!”
ösztöndíjprogramról szóló 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete és az az Úrkút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási
programról szóló 6/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A „Helló Úrkút! Itt a Holnap!” ösztöndíjprogramról szóló 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R1) 5. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázatot elnyert tanulónak/hallgatónak a támogatási szerződés megkötése után minden
hónap 15-ig az Úrkúti Polgármesteri Hivatal utalja át az ösztöndíjat, amennyiben az EFOP1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című
pályázat keretében elnyert pályázati forrás az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.
Amennyiben a pályázati forrás rendelkezésre nem állása esetén a kifizetésre nem kerül sor
tárgyhó 15. napjáig, úgy a kifizetés egy összegben történik, a rendelkezésre állástól számított
30 napon belül.
2. § A foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról szóló 6/2019. (III.28.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R1) 5. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázatot elnyert Munkavállaló részére, a támogatási szerződés megkötése után minden
hónap 15. napjáig az Úrkúti Polgármesteri Hivatal utalja a támogatás összegét, amennyiben az
EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka
térségében című pályázat keretében elnyert pályázati forrás az önkormányzat számláján
rendelkezésre áll. Amennyiben a pályázati forrás rendelkezésre nem állása esetén a kifizetésre
nem kerül sor tárgyhó 15. napjáig, úgy a kifizetés egy összegben történik, a rendelkezésre
állástól számított 30 napon belül.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályos támogatási jogviszonyok esetén
is alkalmazni kell.
Úrkút, 2019. … …

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző
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Általános indokolás
Úrkút Község Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások
fejlesztése Ajka térségében című pályázat keretében ösztöndíj és lakhatási támogatási programot
hirdetett. A fedezetül szolgáló pályázati pénz azonban nem áll az önkormányzat rendelkezésre, holott a
gesztor és projektfeladatokat ellátó Ajka Város Önkormányzata felé már májusban jeleztük a problémát.
A likviditási terv végül júliusban került benyújtásra, a támogatási összeget azonban a Magyar
Államkincstár eleddig nem utalta le. Ez miatt a támogatások folyósításának felfüggesztését javaslom.
Részletes indokolás
1-2. §-hoz
A támogatásokat főszabály szerint tárgyhó 15. napjáig kell leutalni, azonban az önkormányzatnak
pályázati forrás hiányában nincs likviditása finanszírozni azt. Amíg az EFOP-1.5.2-16-2017-00007
azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázatban elnyert pályázati
támogatást nem utalja le a Magyar Állankincstár, addig a havi finanszírozások felfüggesztése indokolt.
A pályázati pénz rendelkezésre állása esetén egy összegben kerülnek leutalásra az elmaradt kifizetések.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Az 1-2. § szerinti módosításokat a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet az önkormányzat likviditására tekintettel felfüggeszti a támogatások havi utalását és
a pályázati pénz rendelkezésre állásától teszi függővé a kifizetést.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye, hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet el nem fogadása esetén az önkormányzat a támogatási jogviszonyokban nem jár el
szabályszerűen.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Úrkút, 2019. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu
Szám: URK/93-11/2019
4. számú napirendi ponthoz
Előterjesztés
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!

A Köztársasági Elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2019. évi általános választása időpontját 2019. október 13. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján a
„a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és
legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás
napja előtti negyvenkettedik napon – vagyis szeptember 1-ig - választja meg; személyükre a
helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Úrkút településen két szavazókör működik, így három tagot és két póttagot szükséges
választani.
A Ve. 25. § (1) és (3) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, arról a Képviselő-testület egy szavazással
dönt.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjának válassza meg
- Molnárné Titscher Mariannt,
- Licsauer Nándornét és
- Mádlné Sas Anikót.
Javaslom továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a helyi választási bizottság póttagjának
válassza meg
- Karisztlné Vikidár Andrea,
- Karisztl Jánosné.
A megválasztásra javasolt személyek nyilatkoztak a jelölésük elfogadásáról, illetve, hogy velük
szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2019. augusztus 23.
dr. Puskády Norbert
jegyző

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait a 2013. évi XXXVI. Törvény 23. §-a szerint az alábbiak szerint választja meg:
Tagok:
- Molnárné Titscher Mariannt,
- Licsauer Nándornét és
- Mádlné Sas Anikót.
Póttagok:
- Karisztlné Vikidár Andrea,
- Karisztl Jánosné.
Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: HVI vezető, polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
______________________________________________________________________________________

Szám: URK/93-11/2019
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy: Úrkúti fogorvosi rendelő felújítása és a működéshez szükséges eszközök beszerzése
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 22/2019. (04.30.) számú döntése alapján a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Orvosi rendelő” cím, MFP-HOR/2019. kódszámú pályázati kiírás alapján a pályázatot
2019. május 27-én benyújtottuk.
A Magyar Államkincstár által kért hiánypótlások teljesítését követően az önkormányzat megkapta a
támogatói okiratot, amely szerint összesen 19.343.010.-Ft vissza nem támogatásban részesültünk.
Az első cél: Eszközök beszerzése: 7.749.079.-Ft
A második cél: Rendelő felújítása, átalakítása, korszerűsítése: 11.593.931.-Ft
A projekt megvalósításának tervezett kezdete a támogatói okirat alapján 2019. szeptember 1.
A projekt idei lebonyolíthatósága érdekében 4 eszközöket forgalmazó cégtől, illetve 3 kivitelező cégtől
kértünk ajánlatot.
Az eszközbeszerzésekre az alábbi ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő
neve, címe

Nettó ajánlati
összeg

ÁFA

Bruttó ajánlati
összeg

VaLiD Kft Budapest, Szigony u. 41.

nem adott árajánlatot

Forex Medical Kft Budapest, Erzsébet
királyné u. 2-8

nem adott árajánlatot

ENZEDENTAL Kft Szombathely, Dolgozók
útja 1/A.

nem adott árajánlatot

DentalCoop Plus Kft Szombathely, Sárvár u.
12.

6.101.638

1.647.442

7.749.080

Nettó ajánlati
összeg

ÁFA

Bruttó ajánlati
összeg

Solt 974 Bt Tapolca, Szent István u. 47.

9.833.465

2.655.036

12.488.501

AR-VABAU Kft Ajka, Kossuth u. 4. 1/5.

10.282.358

2.776.236

13.058.594

Hanfest Bt Balatonederics, Kültelek 2/A.

9.129.080

2.464.852

11.593.932

A kivitelezésre az alábbi ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő
neve, címe

A fogorvosi ellátás feltételeinek mielőbbi biztosítását és az intézmény költséghatékony működtetése

érdekében az átalakítást és a szigetelési munkákat a téli időszak előtt kiemelten fontosnak tartom.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Orvosi rendelő” projekt eszközbeszerzéseire beérkezett ajánlatokból a
DentalCoop Plus Kft 6.101.638. -Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.749.080.-Ft összegű ajánlatát fogadja
el.
2.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Orvosi rendelő” projekt kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatokból a Hanfest
Bt 9.129.080.-Ft + ÁFA azaz bruttó 11.593.932.- Ft ajánlatát fogadja el.
3.) A projekt költségeinek finanszírozását az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Orvosi rendelő” projekt megvalósítására biztosított előirányzat terhére biztosítja.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) és 2.) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
______________________________________________________________________________________
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy: Víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Terve
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyik sarkalatos pontja a víziközmű vagyon védelme, a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító
műszaki rekonstrukciók, fejlesztések hatékony támogatása.
A célok elérése érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési
terveket kell készíteni, amely felújítási, pótlási és beruházási tervből kell, hogy álljon.
A DRV Zrt., mint településünk közmű rendszerének jelenlegi üzemeltetője a megfelelő szaktudásra és
üzemeltetési tapasztalatra tekintettel ezt a kötelezettséget átvállalta.
A DRV Zrt. a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette – az előterjesztés mellékletét képező a 2020-2034. évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervdokumentációt. A fejlesztési tervben
felsorolták mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, amelyek
megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez.
A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint állították össze a
szolgáltatásra várható hatásuk figyelembevételével.
A gördülő fejlesztési tervet a törvény értelmében a Magyar Energia Hivatalhoz 2019. szeptember 30ig kell benyújtani.
A benyújtáshoz szükséges a terv elfogadásáról szóló testületi határozat, valamint a MEKH előtti
eljárásra felhatalmazást adó testületi döntések, amelyeket az előterjesztés határozati javaslatai
tartalmaznak.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2019. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209. kódszámú Úrkút községi
vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (továbbiakban: DRV Zrt) által a 2020-2034.
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a

Gördülő Fejlesztési tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től
megrendeli.
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a Szolgáltató
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
a) mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. kódszámú Úrkút
szennyvízelvezető és tisztítórendszer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t
(továbbiakban: DRV Zrt) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási
és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési tervben meghatározott, 2020. évre
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a Szolgáltató
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

1

Úrkút 2 db tartalék szivattyú beszerzése
házi átemelőhöz (Hmax:18m Qmax: 26m3)

Úrkút

130

Eszközhasználati díj

2020

2020

Rövid

X

2

Úrkút 1 db Seepex iszaplepény kihordó
szivattyú beszerzése (hidegtartalék),vagy
ezzel műszakilag egyenértékű eszköz
beszerzése.

Úrkút

913

Eszközhasználati díj

2020

2020

Rövid

X

4

Úrkút víziközmű hálózat bővítése Ellátásért
Felelős kérése alapján

Úrkút

16 000

Eszközhasználati díj
és Önkormányzati
saját forrás

2020

2020

Rövid

X

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

5

Úrkút 1 db AIF-600 típusú vegyszeradagoló
szivattyú beszerzése (hidegtartalék),vagy
ezzel műszakilag egyenértékű eszköz
beszerzése.

Úrkút

700

7

Úrkút 1 db Grundfoss mosóvíz szivattyú
beszerzése (hidegtartalék),vagy ezzel
műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése.

Úrkút

213

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

Eszközhasználati díj

2021

2021

Közép

Eszközhasználati díj

2022

2022

Közép

(eFt)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

1

2

3

X

X

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

33

1 db ABS 0631 típusú szivattyú beszerzése
a telepi átemelőhöz (hidegtartalék),vagy
ezzel műszakilag egyenértékű eszköz
beszerzése.

Úrkút

913

35

1 db ABS szivattyú beszerzése az II-es
átemelőhöz (hidegtartalék),vagy ezzel
műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése.

Úrkút

913

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

Eszközhasználati díj

2031

2031

Hosszú

Eszközhasználati díj

2032

2032

Hosszú

(eFt)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

X

X

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

3

Beruházás megnevezése

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Úrkút

100

Forrás
megnevezése

(eFt)

Eszközhasználati díj

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2020

2020

Rövid

X

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2

3

4

6

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2021

2021

Közép

8

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2022

2022

Közép

Úrkút

313

Eszközhasználati díj

2023

2023

Közép

X

Úrkút

600

Eszközhasználati díj

2023

2023

Közép

X

9
10

AP-300/5 típusú gépi rács felújítása,vagy
cseréje.
LHP-800 típusú szalagszűrő felújítása,vagy
cseréje.

5

X

X

11

I-es légfúvó felújítása,cseréje

Úrkút

456

Eszközhasználati díj

2023

2023

Közép

X

12

II-es légfúvó felújítása,cseréje

Úrkút

456

Eszközhasználati díj

2023

2023

Közép

X

13

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2023

2023

Közép

X

14

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2024

2024

Közép

X

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

15

16

Beruházás megnevezése

1 db ABS RW 3021 típusú keverő
felújítása,vagy cseréje a szt telep
levegőztető medencékbe
1 db ABS RW 2822 típusú keverő
felújítása,vagy cseréje a szt telep anoxikus
medencébe

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Úrkút

500

Úrkút

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

Eszközhasználati díj

2025

2025

Hosszú

X

413

Eszközhasználati díj

2025

2025

Hosszú

X

(eFt)

1

2

3

4

5

6

7

8

17

1 db ABS 0631 típusú szivattyú
felújítása,vagy cseréje a telepi átemelőnél

Úrkút

563

Eszközhasználati díj

2025

2025

Hosszú

X

18

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2025

2025

Hosszú

X

19

1 db Seepex BN-106LS típusú iszapfeladó
szivattyú felújítása,vagy cseréje.

Úrkút

500

Eszközhasználati díj

2026

2026

Hosszú

X

20

1 db Seepex iszaplepény kihordó szivattyú
felújítása,vagy cseréje.

Úrkút

413

Eszközhasználati díj

2026

2026

Hosszú

X

21

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2026

2026

Hosszú

X

22

1 db ABS szivattyú felújítása,vagy cseréje
az II-es átemelőnél.

Úrkút

350

Eszközhasználati díj

2027

2027

Hosszú

X

23

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2027

2027

Hosszú

X

9

10 11 12 13 14 15

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

24

1 db ABS 0631 típusú szivattyú
felújítása,vagy cseréje a telepi átemelőnél.

Úrkút

563

Eszközhasználati díj

2028

2028

Hosszú

X

25

1 db ABS szivattyú felújítása,vagy cseréje
az II-es átemelőhöz

Úrkút

350

Eszközhasználati díj

2028

2028

Hosszú

X

26

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2028

2028

Hosszú

X

Úrkút

313

Eszközhasználati díj

2029

2029

Hosszú

X

Úrkút

600

Eszközhasználati díj

2029

2029

Hosszú

X

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2029

2029

Hosszú

X

Úrkút

513

Eszközhasználati díj

2030

2030

Hosszú

X

Úrkút

400

Eszközhasználati díj

2030

2030

Hosszú

X

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2030

2030

Hosszú

X

27
28

29

30

31

32

AP-300/5 típusú gépi rács felújítása,vagy
cseréje.
LHP-800 típusú szalagszűrő felújítása,vagy
cseréje.
rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)
1 db ABS RW 3021 típusú keverő
felújítása,vagy cseréje a szt telep
levegőztető medencékbe
1 db ABS RW 2822 típusú keverő
felújítása,vagy cseréje a szt telep anoxikus
medencébe
rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_S_206
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

34

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2031

2031

Hosszú

36

LHP-800 típusú szalagszűrő felújítása,vagy
cseréje.

Úrkút

1 000

Eszközhasználati díj

2032

2032

Hosszú

X

37

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2032

2032

Hosszú

X

38

1 db ABS RW 3021 típusú keverő
felújítása,vagy cseréje a szt telep
levegőztető medencékbe

Úrkút

1 000

Eszközhasználati díj

2033

2033

Hosszú

X

39

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2033

2033

Hosszú

X

40

AP-300/5 típusú gépi rács felújítása,vagy
cseréje.

Úrkút

1 100

Eszközhasználati díj

2034

2034

Hosszú

X

41

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

205

Eszközhasználati díj

2034

2034

Hosszú

X

Úrkút

5 000

Eszközhasználati díj

2034

2034

Hosszú

X

Úrkút

2 437

Eszközhasználati díj

2034

2034

Hosszú

X

42
43

Fő és mellékgyűjtő hálózatok
rekonstrukció.
Erősáramú berendezések, hálózatok
rekonstrukciói.

X

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ivóvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_V_209

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

1

Beruházás megnevezése

Önkormányzati igény: víziközmű hálózat
bővítése, új építési telkek bekötése
Ellátásért Felelős kérése alapján.

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Úrkút

16 000

Forrás
megnevezése

(eFt)

Pályázati forrás

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2020

2020

Rövid

X

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ivóvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_V_209
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2

Úrkút 500 m3-es medence DN 150-es
leürítő tolózár cseréje

Úrkút

250

Eszközhasználati díj

2020

2020

Rövid

X

3

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2020

2020

Rövid

X

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ivóvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_V_209
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2

3

4

5

4

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2021

2021

Közép

X

5

Úrkút, Temető u. ivóvíz vezeték
felújítása,vagy cseréje tervezési és
kivitelezési munkái II. ütem, 154 fm
hosszban (várható költség 6 909 eFt) A
2019-ben és előző években fel nem használt
keretből és a 2020 - 2021 évi haszálati díj
terhére + Önkormányzati saját forrásból.

Úrkút

3 300

Eszközhasználati díj
és Önkormányzati
saját forrás

2021

2021

Közép

X

6

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2022

2022

Közép

7

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2023

2023

Közép

8

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2024

2024

Közép

X

9

Ivóvíz elosztóhálózati felújítása,vagy
cseréje (100 méter) tervezés + kivitelezés.
A 2021-ben és előző években fel nem
használt keretből, valamint a 2022-20232024 használati díj terhére

Úrkút

3 900

Eszközhasználati díj

2024

2024

Közép

X

X

X

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ivóvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_V_209
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2025

2025

Hosszú

11

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2026

2026

Hosszú

12

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2027

2027

Hosszú

13

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2028

2028

Hosszú

X

14

Ivóvíz elosztóhálózati felújítása,vagy
cseréje (130 méter) tervezés + kivitelezés.
A 2024-ben és előző években fel nem
használt keretből, valamint a 2025-20262027 - 2028 évi használati díj terhére

Úrkút

5 200

Eszközhasználati díj

2028

2028

Hosszú

X

15

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2029

2029

Hosszú

16

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2030

2030

Hosszú

10 11 12 13 14 15

X

X

X

X

X

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi
létesítési /elvi
engedély
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztés tervezési és irányítási osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ivóvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV_V_209
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Forrás
megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

17

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2031

2031

Hosszú

18

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2032

2032

Hosszú

19

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2033

2033

Hosszú

X

20

Ivóvíz elosztóhálózati felújítása,vagy
cseréje (200 méter) tervezés + kivitelezés.
A 2028-ban és előző években fel nem
használt keretből, valamint a 2029-20332034 évi használati díj terhére.

Úrkút

7 800

Eszközhasználati díj

2033

2033

Hosszú

X

21

rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Úrkút

230

Eszközhasználati díj

2034

2034

Hosszú

X

22

Ivóvíz elosztóhálózat rekonstrukciója

Úrkút

3 000

Eszközhasználati díj

2034

2034

Hosszú

X

23

Erősáramú berendezések, hálózatok
rekonstrukciói.

Úrkút

3 000

Eszközhasználati díj

2034

2034

Hosszú

X

X

X

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/93-11/2019

7. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy: Magyar Falu Programban pályázatok benyújtása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Falu program keretében az alábbi pályázati kiírásokat tették közzé:
a) Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
b) Polgármesteri hivatal felújítása
c) Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
d) Óvoda udvar
e) Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása
f) Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása
g) Temető fejlesztése
A kiírások közül a járda építésének, felújításának anyagtámogatására nem javaslom a pályázat
benyújtását, mivel a kivitelezés költsége az önkormányzatot terheli, mely a jelenlegi munkadíjak mellett
körülbelül 50 %-os önerőnek megfelelő összeget jelent. Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatására,
valamint temető fejlesztésére nem nyújthat be az önkormányzat pályázatot, mivel ezen szolgálatokat
nem működteti az önkormányzat, illetve saját tulajdonú temetővel sem rendelkezik. A fenntartó egyház
az úrkúti temető fejlesztésére a pályázatot be kívánja nyújtani, előreláthatólag akadálymentesítésre,
vagyis járda építésére pályázik.
A pályázatokhoz önerőre nincs szükség.
a) Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
A pályázat keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal
történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút
szilárd burkolattal való ellátása támogatható. A támogatási összeg maximum 30 000 0000,- Ft lehet.
Előzetesen árajánlatot kértem – lásd mellékelve - a Temető utcának a Mester utcára merőleges,
valamint tovább, a Kossuth utcáig terjedő szakaszára. Emellett a Gubicza utcai járda – 256 m-es
szakaszon – és út – teljes hosszában - férne bele az árajánlat szerint a pályázatba. A Temető utcai
szakasz sok helyen megsüllyedt, gépkocsival történő közlekedésre gyakorlatilag alkalmatlan, ezért
az út bontása és az altalaj előkészítése szükséges, ezért ilyen magasak a költségek. A munka
elvégzése azonban indokolt, tekintettel a temető megközelítésére. A Gubicza utcai járda a
csapadékvíz elvezetése miatt indokolt, az út elkészítése pedig az Őskarszt megközelítése végett élvez
prioritást. A pályázatot szeptember 2-ig lehet benyújtani.
b) Polgármesteri hivatal felújítása
A Polgármesteri Hivatal esetén 50 000 000,- Ft összegre lehet pályázni. A pályázat előkészítése
folyamatban van, de az épület süllyedésének megállítása és az északi homlokzaton található ujjnyi
vastag repedés eltüntetése az elsődleges cél. Emellett az épület energetikai korszerűsítését szeretnénk
elvégezni, homlokzati,- lábazati,- födémszigeteléssel, napelemek telepítésével, illetve gipszkarton
válaszfalak beépítésével – a jelenlegi lambériafalak helyett. A pályázatot szeptember 12-ig lehet
benyújtani.

c) Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
A pályázat önállóan támogatható tevékenységei közé tartozik az önkormányzati tulajdonú vagy
önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító:
a.) Erőgépek, munkagépek (pl. traktor, kompakt rakodó);
b.) Ágaprító gépek beszerzése;
c.) Kisebb gépek, eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró,
áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor), és azok
rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik beszerzése.
A pályázatban maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió forint és legkésőbb szeptember
5-ig lehet benyújtani a pályázatot.
A pályázat keretében egy új fülkés traktor beszerzését tartom indokoltnak, hiszen a jelenlegi
fenntartása költséges, előbb-utóbb szükséges lesz a lecserélése. A téli hóeltakarítás miatt a traktornak
összkerék-meghajtásúnak, hótolólappal felszereltnek kellene lennie, míg a többi szezonális
munkához pedig szükséges a három pontos felfüggesztés és a vonópad. A hótolás erőigénye miatt
pedig szükség van a 100 lóerő körüli teljesítményre.
Az árajánlat a testületi ülésen szóban ismertetésre kerül, de kérem a testület tagjait is, hogy nézzenek
utána, hogy megfelelő eszköz kerülhessen nyertes pályázat esetén beszerzésre.
d) Óvoda udvar
A projekt keretében maximálisan 5 millió forint támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek
megvalósítására:
- Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, babakocsi
tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat
kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztésére, egyéb fejlesztések ideértve a
kültéri tároló kialakítását, felújítását);
- A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti játszóudvar követelményeknek
megfelelő, jelen kiírás 5. számú mellékletében szereplő eszközök és felszerelések beszerzése.
A kiírásra az óvodavezetővel történt egyeztetést követően javaslok pályázatot benyújtani, amely az
általuk megfogalmazott igények szerinti beszerzéseket, kivitelezéseket tartalmazná.
A pályázatot szeptember 10-ig lehet benyújtani.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az a)-d) pontokban ismertetett pályázati lehetőségek
benyújtásáról határozzon.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2019. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a MFP-ÖTU/2019 számú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” elnevezésű pályázatot
benyújtja,
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján állítsa
össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. szeptember 2.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a MFP-HPH/2019 számú „Polgármesteri hivatal felújítása” elnevezésű pályázatot benyújtja,

-

utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján állítsa
össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. szeptember 12.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a MFP-KKE/2019 számú „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” elnevezésű
pályázatot benyújtja,
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján állítsa
össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. szeptember 5.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a MFP-OUF/2019 számú „Óvoda udvar” elnevezésű pályázatot benyújtja,
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján állítsa
össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. szeptember 10.

