
 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:79-9/2016 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 25-én (csütörtökön) 

 16.10 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére. 

 

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

                               Napirendi pontok: 
 

1) Döntés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
támogatása pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 
            

Napirendi pontok tárgyalása után: 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2016. augusztus 22.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
______________________________________________________________________________________ 
Szám: 79-9/2016.       1. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-ei ülésére 
 

Tárgy:  Döntés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
támogatása pályázat benyújtásáról  
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ismét megjelent az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására a pályázati felhívás, amely alapján augusztus 31-ig lehet a 
pályázatokat benyújtani.  A miniszteri döntés várható ideje: november 15. 
A kiírás szerint a már e címen elnyert támogatás, illetve a jelenleg igényelhető támogatás 
összege nem haladhatja meg a lakosságszám szerinti (44 millió) támogatás kétszeresét, így 
lehetőség van a támogatási keret maximális kihasználására.  Kiegészítő önkormányzati forrás 
is vállalható, amennyiben a tervezett összeg meghaladja a 44 millió Ft-ot  
A felújítási célok közül az út és járdaépítés, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, valamint 
a településrendezési terv készítése kerülhet esetünkben szóba. 
A településrendezési tervre érkezett bruttó: 7.620.000.-Ft árajánlat, mivel azt mindenképpen 
el kell készíttetni. 
Az anyagi mozgásterünk a másik két cél tekintetében így bruttó: 36.380.000.-Ft 
A függőben lévő pályázatok alapján több alternatíva is szóba jöhet, de elsősorban az árkok és 
a hozzá kapcsolódó útszakaszok felújítására célszerű koncentrálni. 
Így elsősorban az Árok utcára, ahol csak az árok teljes rendbetétele után érdemes az 
útburkolatot felújítani, ennek költségei árok esetében bruttó 17.595.748.-Ft, út esetében bruttó 
5.991.757.-Ft 
Ezen kívül az árok felújítását a Rákóczi utcában folytatni kellene legalább a hivatalig, 
melynek költsége bruttó 5.959.792.-Ft 
Ez együttesen bruttó 29.547.297.-Ft, a fennmaradó összeg pedig bruttó: 6.832.703.-Ft  
Ebből az összegből az alábbi fejlesztéseket tudnánk megvalósítani. 
Tüzér utca út     bruttó:   2.933.871.-Ft 
Fenyves utca út    bruttó:   2.067.872.-Ft 
Fenyves utca árok     bruttó:   2.498.725.-Ft 
Út, árok, település rendezési tervvel: bruttó: 44.667.765.-Ft 
Saját forrásigény:    bruttó: 667.765.-Ft  
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Úrkút, 2016. augusztus 22. 
       Fülöp Zoltánné 
        polgármester 



Határozati javaslat 
 
 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az 
„Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása” 
című pályázat benyújtásával az előterjesztésben részletezett fejlesztésekre 
vonatkozóan (településrendezési terv, Árok utca, Rákóczi utca, valamint Fenyves utca 
árok felújítása, valamint Árok utca, Fenyves utca és Erdész utca út felújítása).  
A pályázati igényben szereplő többletforrást - 667.765.-Ft-ot – az önkormányzat 2016. 
évi költségvetési rendeletében K7 felújítások pályázatokhoz önrész előirányzat terhére 
biztosítja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítását a következő költségvetési 

rendelet-módosításnál biztosítsa. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 2. pont esetében a testületi ülést követően legkésőbb augusztus 31-ig 
     3. pont esetében a legközelebbi költségvetési rendelet-módosításnál 
 
 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
______________________________________________________________________________________ 
Szám: 79-9/2016.    2. napirendi ponthoz – sürgősségi indítvány 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-ei ülésére 
 

Tárgy:  A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
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, mint településünk közmű rendszerének jelenlegi üzemeltetője a megfelelő 
szaktudásra és üzemeltetési tapasztalatra tekintettel ezt a kötelezettséget önkormányzatunk 
testületi döntésében adott felhatalmazása alapján térítésmentesen átvállalta. 
 
A DRV a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette – az előterjesztés mellékletét 
képező -  a 2017-2031. 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 2016. 
szeptember 30-ig 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, hogy az SzMSz. 14. § (2) bejkezdés alapján az előterjesztést 
megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2016. augusztus 24. 
 
        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. sorszámú Úrkút 
községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Határozati javaslat 
 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-013 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fej-
lesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t 
hatalmazza meg. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Határozati javaslat 
 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209 sorszámú Úrkút 
községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozati javaslat 

 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 



a) mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztítórendszer Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2017-2031. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 


