
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

a végzett munkáról  

a Képviselő-testület 2021. június 22-i ülésére 
 

A vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján a képviselő-testület nem ülésezett, de a testület tagjainak 
tájékoztatása a döntések előkészítéséről elektronikus úton megtörtént. 

A döntéseken kívül a végzett munkámról a következő tájékoztatást adom:  

 

1.) A költségvetési rendeletben tervezett beszerzések egy részéhez az árajánlatokat 
bekértem, a megrendeléseket elküldtem, a szerződéseket aláírtam.  
- Megtörtént a fűnyíró traktor beszerzése. 
- A Sportcsarnok üvegeinek fóliázása és a csarnok feliratozása elkészült. 
- Az utcanévtáblák cseréje részben megtörtént. 

2.) A temetői konténeres hulladékelszállításhoz a szerződéskötések megtörténtek. Sajnos 
az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy ez a megoldás éves szinten a tervezettnél nagyobb 
költségvonzattal jár, ezért egyeztetéseket kezdeményeztem az Avar Ajka Kft-vel, hogy 
mint régi ügyfélnek próbáljanak erre a közfeladatunkra kedvezőbb árajánlatot adni. 

3.) A Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa regionális együttműködési 
megállapodás aláírását, illetve a tagdíj befizetését követően, az iroda kolléganőjével történt 
egyeztetést követően elkészítettem és benyújtottam a kulturális művészeti projekt 
felhívásra a pályázatot. A pályázatban Rostási József új helytörténeti könyvének 
kiadásához és bemutatójához kapcsolódó költségeket, illetve a falu 240., 2021. augusztus 
15-ére tervezett program költségeit szerepeltettem. A beadott támogatási igény 2.130 e Ft. 

4.) A MFP programban tavaly benyújtott és támogatott óvodai játszótéri eszközbeszerzés 
támogatói okiratának módosításához az árajánlatot bekértem, a módosítási és 
méltányossági kérelmet benyújtottam. A kérelem jóváhagyása megtörtént. 

5.) A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra felhívás alapján árajánlatot kértem a Gubiczahegy utca járda és úttest teljes 
felújítására. A 23.551 e Ft-os indikatív árajánlat alapján elkészítettem és határidőben 
benyújtottam a pályázatot, amellyel 20 millió Ft maximális támogatást nyerhetünk. 

6.) A MFP-ban utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények pályázati kiírásra árajánlatok 
bekérését követen elkészítettem a 100 %-os támogatási intenzitásos pályázatot 29.994 e Ft 
összköltséggel. A pályázatban szintén szerepel a Gubiczahegy utca, továbbá a Dobozgyár 
előtti önkormányzati terület, valamint a még fel nem újított Rózsa utcai közök. 

7.) Kiírásra került a MFP-ban a kommunális eszközök beszerzése pályázat. Ennek 
benyújtásához árajánlatokat kértem be traktorra és tolólapra. A szintén 100 %-os 
támogatású pályázatban a beadott támogatási igény 14.986 e Ft. 

8.) A Polgármesteri Hivatal felújításának kivitelezése érdekében folyamatos és 
szakemberhiány miatt elhúzódó egyeztetéseket folytattam, remélhetőleg rövid időn belül 
elkészül az árazatlan költségvetés, amely alapján elkezdődhet a projekt megvalósítása. 

9.) Az új telkek közművesítése érdekében a jegyző úrral együtt egyeztettünk a Duviép Kft 
vezetőjével, akinek közreműködésével a komplex kivitelezéshez elkészült a vízjogi 
létesítési engedélyhez szükség dokumentáció. Az engedélyezés folyamatban van. 



10.) A BM pályázat keretében a Temető utca tavalyi felújítását követően elkészült a 
Rákóczi utcai járda utolsó szakasza. A kivitelezővel a kapcsolatot folyamatosan tartottam, 
a pályázati elszámolás dokumentációját elkészítettem, benyújtására csak később lesz 
lehetőség. 

11.) A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz kérelemmel fordultam, hogy az 
Őskarszt rendszeres karbantartásában működjenek közre, hogy rendezett körülményeket 
tapasztalhassanak a nagy számban érkező turisták. 

12.) A Falumúzeum áthelyezése és új közösségi tér kialakíthatósága érdekében (mint 
alternatív lehetőség) – a volt Bóka ház tulajdonosának vételárigénye ismeretében – 
ismételten elküldtem a támogatáskérő levelet Ritter Imre Úrnak a Magyarországi 
Nemzetiségek Bizottsága Elnökének. 

13.) A Településrendezései Tervünkben szereplő napelempark, mint hosszútávú elképzelés 
megvalósíthatóságának véleményezése érdekében egyeztetést kezdeményeztem az MVM 
Önkormányzati Kapcsolatok Igazgatóság önkormányzati kapcsolattartójával. A személyes 
konzultáció az alpolgármester úr és jegyző úr részvételével megtörtént. 

14.) Részt vettem az országgyűlési képviselő által szervezett fórumokon, illetve 
folyamatosan tartottam vele a kapcsolatot a támogatási igényeink összehangolása, valamint 
felmerülő problémáink egyeztetése érdekében. 

 

Úrkút, 2021. június 18. 

 

        Fülöp Zoltánné  
         polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 
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Szám: URK/57-10/2021 
 

JELENTÉS 
a Képviselő-testület 2021. június 22-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom: 
 
29/2020. (VII.8.) határozat: A szociális étkeztetést a Csodafa Óvodától megrendeltük. 
 
31/2020. (VIII.27.) határozat: Az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra irányuló pályázat benyújtása megtörtént. 
 
32-33/2020. (VIII.27.) határozat: A Gördülő Fejlesztési Terveket a MEKH jóváhagyta. 
 
34/2020. (VIII.27.) határozat: A 60/3 és 139/2 hrsz-ú ingatlanok megvétele megtörtént. 
 
35/2020. (VIII.27.) határozat: A jelzálog alapú kamatmentes kölcsön biztosítása megtörtént, a kémény 
felújítása megvalósult. 
 
36/2020. (VIII.27.) határozat: Az „MFP-KKE/2020 - Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés” projektben szereplő eszközök beszerzése megvalósult. 
 
37/2020. (VIII.27.) határozat: Az MFP - „Faluházak felújítása” című alprogram pályázat benyújtása 
megtörtént, a pályázat támogatásban részesült. 
 
38/2020. (IX.29.) határozata: A környezet védelméről szóló rendelet tervezet a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalnak megküldtük véleményezésre, aki elfogadta azt. Ezt követően a Képviselő-testület 
elfogadta a rendeletet. 
 
39/2020. (IX.29.) határozata: A szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások 
megrendelése megtörtént. 
 
40/2020. (IX.29.) határozata: A Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. 
évi fordulójához való csatlakozás megtörtént. 
 
41/2020. (IX.29.) határozata: Az iskolai körzethatárok véleményezéséről született döntést a Pápai 
Tankerületnek megküldtük. 
 
43/2020. (X.29.) határozata: A Strabag Általános Építő Kft-vel a vállalkozási szerződést megkötöttük, 
az út és járdafelújítás megvalósult. 
 
44/2020. (X.29.) határozata: A „Fiatalok iskola utáni művészeti tevékenysége” költségsorhoz 
kapcsolódó anyagbeszerzés megtörtént. 
 
45/2020. (X.29.) határozata: A sószóró beszerzése megtörtént. 
 
48/2020. (XI.27.) határozata: A gépjármű beszerzése megtörtént. 



 
49-52/2020. (XI.27.) határozata: A Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról értesítettük a 
kedvezményezetteket, a támogatások kiutalásáról gondoskodunk. 
 
53/2020. (XI.27.) határozata: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata alapján a módosítás 
megtörtént. 
 
56-57/2020. (XII.4.) határozata: A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítása 
megtörtént. 
 
60/2020. (XII.15.) határozata: A gyermekétkeztetési állami normatíva ellentételezése céljából a 
Csodafa Óvoda részére a működési támogatást átutaltuk. 
 
61/2020. (XII.15.) határozata: A köznevelési intézményi vagyon tulajdonjogának átruházása 
megvalósult. 
 
62/2020. (XII.15.) határozata: A szociális étkeztetés megrendelése a Csodafa Óvodától 2021. 
augusztus 31-ig megtörtént. 
 
64/2020. (XII.15.) határozata: Kiss Lilla Veronika belső ellenőrrel a megbízási szerződést 
megkötöttük. 
 
3/2021. (II.15.) határozat: A temetői együttműködési megállapodást a felek aláírták. 
 
4/2021. (II.15.) határozat: A Digi Kft-vel az adótorony létesítése céljából a bérleti szerződés aláírásra 
került. 
 
5/2021. (II.15.) határozat: Az iskolai körzethatár megállapításáról szóló döntést a Pápai Tankerület 
részére megküldtük. 
 
6/2021. (II.15.) határozat: Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, 
hidak, járdák” alcélú támogatási igény benyújtása megtörtént. 
 
7/2021. (II.15.) határozat: A Trio Szigeteléstechnika Kkt-vel a bérleti szerződést megkötöttük. 
 
8/2021. (II.15.) határozat: A „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” programhoz a 
csatlakozási szerződést megkötöttük, a tagdíjat elutaltuk. 
 
10/2021. (II.15.) határozat: A víziközmű hálózatbővítés terveit megrendeltük, jelenleg az 
engedélyeztetés zajlik. 
 
14-15/2021. (III.5.) határozat: A Gördülő Fejlesztési Terv előkészítése mind a víz, mind a szennyvíz 
közmű esetében megtörtént és a MEKH-nak megküldésre került. 
 
16/2021. (III.5.) határozat: A térfigyelő kamerarendszer kiépítése megtörtént. 
 
20/2021. (IV.12.) határozat: A kézműves foglalkozáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése 
megtörtént. 
 
21/2021. (IV.30.) határozat: Az MFP - „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális 
fejlesztése” pályázat az úrkúti temető gyalogos útvonalának felújítására (térkövezésére) benyújtásra 
került. 
 
22/2021. (V.22.) határozat: A 2021. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 
irányuló pályázat benyújtása megtörtént. 
 
23/2021. (V.27.) határozat: A szociális étkeztetés nyári időszakra vonatkozó (óvodafelújítás) 
megrendelése megtörtént. 
 
24/2021. (V.27.) határozat: Gyereknap alkalmából a pólók megrendelése megtörtént. 



 
25/2021. (V.27.) polgármesteri határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót a Kormányhivatal részére megküldtük. 
 
26/2021. (V.27.) polgármesteri határozat: Az MFP - „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat 
benyújtása megtörtént. 
 
27/2021. (V.27.) polgármesteri határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót a Kormányhivatal részére megküldtük. 
 
 
Úrkút, 2021. június 18. 
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 
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E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 
 
Tárgy: A Sport utca északi útszakasz nyomvonalának kialakítására vonatkozó árajánlat 
elfogadása 

 
Előterjesztést készítette:  Fülöp Zoltánné polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata 2016-ban új telkeket alakított ki a Sport utca folytatásában, 
amelyeknek értékesítése már megtörtént. Az ingatlantulajdonosok beépítési kötelezettsége a 
közművek kiépítését követően kezdődik. A víz és szennyvíz kivitelezéshez a vízjogi tervek 
elkészültek. 
 
Közben a Sportpálya melletti magántulajdonban álló telkek értékesítésére is sor került. Több 
ingatlantulajdonos komoly és mielőbbi beépítési szándékkal vásárolta meg a telkeket, sőt már 
építkezés is kezdődött. 
 
A telkek közművesítése már halasztható tovább. A vízjogi tervek módosítása már folyamatban 
van, ezen kívül rövid határidőn belül gondoskodni kell az út nyomvonalának kiépítéséről. 
 
Az úttükör kitűzésére, a növényzet kivágására, a tuskók, törmelék elszállítására, az úttükör 
kiemelésére és elszállítására, valamint a mechanikai stabilizáció elkészítésére árajánlatot 
kértünk a Bakony Nyíres Kft-től, mint helyi vállalkozótól. 
 
A beérkezett árajánlat 1.892.500.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.403.475.-Ft, az önkormányzat 2021. 
évi költségvetési rendeletében e feladatra a tartalékok soron 2.500 e Ft-ot terveztünk. 
 
Az önkormányzat beszerzési szabályzatának 5. § (3) bekezdése alapján „Kivételes esetekben, 
ahol a beszerzés jellege és a beszerzés költséghatékonysága indokolja, a három árajánlat 
bekérése mellőzhető, de csak a Polgármester jóváhagyás mellett.” 
 
A beszerzési szabályzat alapján javaslom és jóváhagyom a 3 árajánlat bekérésének mellőzését 
és a Bakony Nyíres Kft árajánlatának elfogadását. Egyrészt a helyi vállalkozóval történő 
kivitelezés rugalmasabb és mindig személyesen egyeztethető, ütemezhető, másrészt a helyben 
rendelkezésre álló gépek, berendezések használata a költséghatékonyságot garantálja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2021. június 18.           

Fülöp Zoltánné 
polgármester 



 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Az önkormányzat beszerzési szabályzatának rendelkezései alapján a Sport utca északi 

szakaszának kivitelezése esetében egyetért a 3 árajánlat bekérésének mellőzésével és a 
Bakony Nyíres Kft bruttó 2.403.475.-Ft-os árajánlatát elfogadja. 

2. Az 1. pontban foglalt kiadások költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2021. évi      
költségvetési rendeletében Tartalékok előirányzat „Közműhálózat bővítéséhez 
tereprendezés” soron szereplő előirányzat terhére biztosítja. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 

 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: polgármester és jegyző 
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 
 
Tárgy: „Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok” költségsorhoz kapcsolódó nyári tábor 

szervezése 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Úrkút Község Önkormányzata részt vesz az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú, „Humán 
közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” elnevezésű pályázat megvalósításában, melynek 
keretében „Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok” címen rendelkezésre áll 1 557 180,- 
Ft pályázati támogatás, amelyből idén egy egyhetes tábort kívánunk megvalósítani.  
 
A pályázati támogatás belépőkre, animátorok foglalkoztatására, érkeztetésre, utazási költségekre, 
továbbá anyagbeszerzésre biztosít forrást.  
A programok megvalósítására három ajánlatot kértünk azzal, hogy az animátorok foglalkoztatása az 
önkormányzat feladata marad, ennek megfelelően a beszerzés becsült költségét 900 000,- Ft-ban 
állapítottuk meg. 
 

Ajánlattevő nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) bruttó ár (Ft) 

Bányász Kulturális Egyesület 950 000 0 950 000

Skill 2004 Bt. 905 000 0 905 000

Molnár Gábor Műhelyalapítvány 920 000 0 920 000
 

   

 
A legkedvezőbb árajánlatot a Skill 2004 Bt. adta, így javaslom, hogy a szünidei gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó programok megvalósításával a Skill 2004 Bt-t bízza meg a Képviselő-testület. A pályázati 
támogatás és az árajánlat közti különbség finanszírozására javaslom, hogy a saját forrás terhére vállaljon 
a Képviselő-testület kötelezettséget. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2021. június 18. 
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhetes nyári gyerektábor megvalósításával a 
Skill 2004 Bt-t bízza meg bruttó 905 000,-Ft összegben. A megrendelést az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 
azonosítószámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” elnevezésű pályázat, illetve 
saját forrás terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. június 28. 
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E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 
 
Tárgy: Terület belterületbe vonása és telkek kialakítása I. 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Úrkút Község Önkormányzata 2016-ban határozott telkek kialakításáról, melyből egy telek eladása van 
függőben, illetve előkészítés alatt van a közművesítés (víz- és szennyvízcsatorna). 
 
A közművesítés egyrészről jelentős anyagi beruházás, melynek egyik forrása önkormányzati ingatlanok 
eladása lehet, másfelől lehetőség további közműves telkek kialakítására – a már kialakított telkekkel 
szembeni oldalon. Tapasztalati tény, hogy jelenleg nagyobb a kereslet, mint a kínálat mind a használt 
ingatlanok esetében, mind az építési telkek esetében, ezért indokolt a lehetőségét megteremteni az 
építési telkek kialakításának. 
 
A község rendezési terve (1. melléklet) szerint észak-nyugat felé van lehetőség további építési telkeket 
kialakítani, mely területek csak kis része van az önkormányzat tulajdonában, jelentős részük külterületi 
szántóként van nyilvántartva, illetve magántulajdonban állnak.  
 
Az érintett önkormányzati tulajdonú terület az 516/12 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 4263 m2 
térmértékű ingatlan, ahol csak két telek kialakítására lenne lehetőség. A szintén önkormányzati 
tulajdonú, 2300 m2 területű, közterület megnevezésű 516/4 hrsz-ú ingatlan megosztásával további egy 
önkormányzati telek volna kialakítható, azonban településfejlesztési szempontból a legnagyobb haszna 
az egész blokk kialakításának lenne: a magántulajdonban lévő 0141/16, 0141/7 és 0141/17 hrsz-ú 
szántók belterületbe vonásával és felosztásával. 
 
Az érintett magántulajdonosokkal tárgyalást folytattunk, akik nyitottak az építési telkek kialakítására, 
mely által 23 építési telek alakulhat ki. 
 
Csapó László földmérő vállalkozó ajánlata (2. melléklet) alapján a belterületbe vonás és telkek 
kialakítása hozzávetőleg 2,045 millió forint, melyhez még társulni fog ügyvédi költség. A telekosztást 
követően a telkek jelentős része magántulajdonba kerül, lesz azonban öt, amiben közös tulajdon 
keletkezne, illetve szükséges lesz elrendezni a közterületek tulajdonviszonyát is. Ezek megvitatása, 
valamint a költségek felosztása a változási vázrajzok elkészülte után indokolt. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a fejezze ki egyetértését a területek belterületbe vonásával és a 
telekalakítás kezdeményezésével, azzal, hogy az egyes munkarészekről (belterületbe vonás, valamint 
telekalakítás) még külön döntést szükséges a későbbiekben hozni. Javaslom továbbá, hogy a költségek 
viselését előlegezze meg az önkormányzat a magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok 
telekalakítási eljárása során is, azzal, hogy az összes felmerült költség elosztása a magánszemélyekkel 
történt tárgyalás után fog megtörténni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2021. június 18. 
        
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester 
 



Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. egyetért azzal, hogy Úrkút észak-nyugati részén további építési telkek kerüljenek kialakításra az 

Úrkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő 516/12, 516/4 és – a belterületbe vonandó - 0141/2 
hrsz-ú ingatlanok, valamint a magántulajdonban lévő és belterületbe vonandó 0141/16, 0141/7 és 
0141/17 hrsz-ú ingatlanok megosztásával, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy Csapó László földmérőtől, - az előterjesztés szerinti ajánlata 
alapján - az egyes munkarészeket megrendelje, 

3. utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a munkarészek alapján a szükséges képviselő-testületi 
döntések előkészítéséről gondoskodjanak, egyúttal folytassanak tárgyalásokat a magánszemély 
tulajdonosokkal a költségek megosztásáról, valamint a kialakuló telkek tulajdonjogi viszonyairól. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
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E LŐ T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 

 
 
Tárgy: Döntés ingyenes ingatlan átadás elfogadásáról és átvételi szándék jelzéséről 

 
Előterjesztést készítette:  Fülöp Zoltánné polgármester 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország Kormánya úgy határozott, hogy megfontolja az egyes önkormányzatok 
közigazgatási területén fekvő, állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami tulajdonú 
ingatlanok ingyenes átadását az önkormányzatok részére. 
 
Úrkút esetében a felajánlott ingatlan az előterjesztéshez mellékelt térképrészleten bejelölt 
0113/4 hrsz-ú, kivett anyaggödör megnevezésű 2663 m2 területű külterületi ingatlan. 
 
Az eljárás részletei alapján képviselő-testületi döntés alapján nyilatkozni kell a felajánlott 
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról. 
 
Az eljárás során mód van arra is, hogy jelezzük az önkormányzat területén lévő olyan állami 
tulajdonú ingatlanú ingatlan ingyenes átvételi szándékát, amely a nyilvántartásban nem 
szerepel, de megfelel a program céljának. 
 
A temető mellett az előterjesztéshez mellékelt térképrészleten bejelölt 268/2 hrsz-ú, kivett 
közterület megnevezésű 929 m2 területi belterületi ingatlan állami tulajdonban van.  
A tulajdonjog miatt a felújítását eddig nem tudtuk megoldani, pedig az már az út nagyon rossz 
állapota miatt indokolt lenne és a településképet is rontja. 
 
Javaslom, hogy a külterületi ingatlan esetében az átvételt támogató döntés meghozatalát, illetve 
kezdeményezzük a belterületi kivett közterület átvételi szándékát. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2021. június 18.               
 

  Fülöp Zoltánné 
   polgármester 



Határozati javaslat 
 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Támogatja a 0113/4 hrsz-ú, kivett anyaggödör megnevezésű 2663 m2 területű külterületi 
ingatlan átvételét. 
2.  Egyetért a 268/2 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű 929 m2 területű belterületi ingatlan 

átvételnek kezdeményezésével. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1. pontban szereplő 

ingatlan átvételének jóváhagyását tartalmazó nyilatkozat aláírására. 
4. A Képviselő-testület utasítja Fülöp Zoltánné polgármester a 2. pontban szereplő ingatlan 

adatainak megküldésére a programot lebonyolító MNV Zrt részére. 
 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: polgármester  
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 
 
Tárgy: „Felelős állattartást elősegítése” pályázat benyújtása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Falu Programban kiírásra került a „Felelős állattartást elősegítése” pályázat, mely alapján 
önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában 
lévő ebek, macskák 

- ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg 
- az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint 
- transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére (kizárólag ebek esetében). 

 
A pályázathoz igényfelmérést szükséges végezni a település lakosainak körében, mely alapján 
lehetséges támogatást igényelni. 
A pályázat keretében, a pályázati kiírás szerinti sablon szerint megbízási szerződést kell kötni egy 
állatorvossal, aki az árlistája alapján – melyet szükséges a pályázathoz benyújtani - végzi el az 
igényfelmérésben rögzített munkákat. 
 
A pályázat benyújtása elősegíti a felelős állattartást, segítséget nyújt a nem kívánt állatszaporulat 
mérséklésének előmozdítására, ezért benyújtása indokolt. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a településen készüljön igényfelmérés, majd az alapján a 
pályázatot nyújtsa be az önkormányzat. Előzetes tárgyalás alapján javasoljuk, hogy az úrkúti illetőségű 
Dr. Bauer András állatorvossal kössön megbízási szerződést az önkormányzat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2021. június 18. 
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Felelős állattartást elősegítése” pályázat benyújtása érdekében 
végezzen a pályázati kiírás szerint a településen igényfelmérést, 
2. utasítja a polgármestert, hogy az igényfelmérés alapján – amennyiben van igény – a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon, 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Bauer András állatorvossal (székhely: 8400 Ajka, Deák 
Ferenc u. 54., asz.: 54339585-1-39) kössön megbízási szerződést a pályázati kiírás szerinti tartalommal. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 1. pontban foglaltakra azonnal 

2. és 3. pontban foglaltakra 2021. július 18. 
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 
 
Tárgy: Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Úrkút Község Önkormányzata 40/2016. (V.31.) határozatában döntött Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról. A Bizottság a munkáját megkezdte, azonban a személyi változások, illetve a pandémiás 
helyzet miatt az megszakadt. 
 
Időközben jogszabályi változás is történt, valamint az adminisztrációt is indokolt átláthatóbbá tenni. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozati 
javaslat melléklete szerint módosítsa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2021. június 18. 
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság szervezeti és 
működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal



1. melléklet 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) „II. A Bizottság feladat- és hatásköre” 
fejezetében a „magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Korm. rendelet” szövegrész helyébe „a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való 
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.)” Korm. 
rendelet szöveg lép. 

 
2. Az SzMSz III. 1. pontban a „magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV. 16.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe „a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba 
való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.)” 
Korm. rendelet szöveg lép. 

 
3. Az SzMSz III. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„3. A bizottság évente, a tárgyévet követő év március 31-ig beszámol tevékenységéről Úrkút Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének.” 

 
4. Az SzMSz III. 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„20. A bizottság működésének adminisztrációs feladatairól a jegyző gondoskodik.” 
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 
 
Tárgy: Jutalom megállapítása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H . § (1) bekezdése rögzíti: „A 
képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban 
végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert 
megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.” 
 
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Fülöp Zoltánnénak a 
település választópolgárai harmadik alkalommal is bizalmat szavaztak, elismerve a településért tett 
erőfeszítéseit. 
 
Az idézett törvényhely alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület Fülöp Zoltánné 
polgármesternek szavazzon meg egyhavi összegnek megfelelő bruttó 548 400,- Ft összegű jutalmat a 
2020-ban végzett munkája elismeréseként:  

- a Magyar Falu Programban elnyert, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását szolgáló 
majdnem 25 millió forintos pályázati támogatásért végzett munkát,  

- az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, járdák” alcélú 
pályázat keretében megvalósult 20 millió forintos pályázati támogatásért végzett munkát, 

- Magyar Falu Programban elnyert, a közterületi eszközbeszerzést szolgáló több, mint 4 millió 
forintos pályázati támogatásért végzett munkát,  

- Magyar Falu Programban elnyert, a játszótéri eszközök beszerzését szolgáló 4,5 millió forintos 
pályázati támogatásért végzett munkát. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2021. június 18. 
        
        Farkas István 
        alpolgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés „K121 Alapilletmény, 
költségtérítés” terhére bruttó 548 400,- Ft összegű jutalmat ad Fülöp Zoltánné polgármesternek 2020-
ben végzett – az előterjesztésben részletezett - munkája elismeréseként. 

 
Felelős: alpolgármester, jegyző 
Határidő: 2021. július 31. 
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22-i ülésére 

 
Tárgy: „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésre való felterjesztés elbírálása (zárt ülés) 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet (Rendelet) 6. § (3) 
bekezdése szerint május 20-ig lehet ajánlásokat tenni kitüntetésre. Határidőben egy személyre 
érkezett ajánlás, Várbiró Tamásra, akit az „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésre javasolt 
Puskády Norbert helyi lakos. 
 
A javaslat kiemeli Várbiró Tamás 25 éves munkásságát a Falu TV szerkesztésében, az operatőri 
munkában, mellyel olyan egyedülálló helytörténeti értéket hozott létre, mely Úrkút 
közelmúltját dokumentálta: bálokat, óvodai, iskolai és egyházi ünnepélyeket, települési 
rendezvényeket, sportmeccseket, valamint a település élete szempontjából fontos eseményeket. 
 
A kitüntetésre ajánlott személy a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített feltételnek megfelel, 
miszerint a település kulturális, közszolgálati, művészeti alkotómunka területén kiemelkedően 
hasznos munkát végzett és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért 
el, a község jó hírnevét az ország határain belül öregbítette. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Várbiró Tamást 
„ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésben részesíteni vagy a felterjesztést elutasítani 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2021. június 19. 
                                                                   Fülöp Zoltánné 
                                                                         polgármester 
 
 




