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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

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

 
 

Szám:79-11/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. október 27-én 

(csütörtökön) du. 16.10 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak: 

- Fülöp Zoltánné polgármester 
- Farkas István alpolgármester 
- dr. Dóczy Mariann képviselő 
- Pichler Józsefné képviselő 
- Rieger Tibor képviselő 
- Lisztes Győző képviselő     
- Stáll Zsolt képviselő     

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:  
- dr. Puskády Norbert jegyző 

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület mind a 7 
tagja jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest egy 
sürgősségi indítvány érkezett „a Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítése” 
tárgyban, melyet javasol a 8. pontban felvenni a napirendek közé. A  Képviselő-testület  
egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) A Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújítása és a Május 1 téri 
óvoda bejáratának csapadékvíz elvezetés javítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Út kialakítása a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem 
Előterjesztő: polgármester 
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5) Döntés a Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról 

Előterjesztő: polgármester 
 

6) 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadása 
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (IX.27.) 
határozatának módosítása 

 Előterjesztő: polgármester 

8)  A Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítése 
     Előterjesztő: polgármester 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA EL ŐTT:  

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 
Előadó: polgármester 
 

(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Több kiegészíteni valóm is van. Az egyik, hogy az urnafal 
kihelyezésre került, ehhez kapcsolódik az egyik napirendi pont is. A támogatási szerződést 
megkötöttük a Plébános Úrral, aki megrendelte vállalkozótól az urnafal kivitelezését. Az 
óvoda villámhárítójára érkezett még egy árajánlat, mely alapján sürgősségi előterjesztést 
készítettünk. Az orvosi rendelőnél az E-on-os ügyintézés van folyamatban, de a kivitelezéssel 
hamarosan végezni fognak. Pályázatokkal kapcsolatban új információ nem érkezett. 
Szennyvízberuházással kapcsolatban a Boroszlán megcsinálta a legkritikusabb 
nyomvonalsüllyedéseket, azonban az egyedi bekötési munkákból egy elmaradt, mégpedig a 
Pej Juditéknál. Az eszközhasználati díj felhasználásáról még tavaly kértünk az energetikai 
hivataltól állásfoglalást, mely kizárta, hogy a szennyvízhálózatért a DRV által fizetett 
eszközhasználati díjat az ivóvízhálózat karbantartására fordítsuk. Így viszont rendelkezésre áll 
a megfelelő forrás a kivitelezésre. A tervezés költsége körülbelül 120 000,- Ft+ÁFA. A 
temető lomtalanításával kapcsolatban jelzem, hogy nem az összes szemét lett elszállítva. Két 
kocsi telt meg, a harmadik azonban nem lett volna tele és mivel Mindenszentek után várható 
még nagyobb mennyiségű hulladék, akkor szállítjuk azt el. Az AVAR Ajka Nkft. jutányosan 
járt el, csupán óradíjat számlázott ki a 9 tonna szemét elszállításáért, melynek összege 120 
000,- Ft, a tavalyi 450 000,- Ft-hoz képest. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: A költségekből az egyház mekkora részt vállalt?  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: 50-50 %-ban osztottuk meg a költségeket. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a 
polgármesteri beszámolót elfogadta. 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA : 
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1.NAPIREND: Rendelet-tervezet Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az indokolást tartalmazza, hogy a társulási szerződés már 
közreműködőként nevesíti az AVAR Ajka Nkft-, míg a közszolgáltató az ÉBH Nkft. Ezeket a 
módosításokat kellett a rendeleten végig vezetni. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: A módosítást csak ezt a változást vezeti végig? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, a hulladékgazdálkodási rendszer módosításának 
következménye a rendeletünk módosítása. Érdemi változást nem tartalmaz. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete 
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 
 

2.NAPIREND: A Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújítása és a Május 1 téri 
óvoda bejáratának csapadékvíz elvezetés javítása 

 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A csapadékvíz elvezetést az óvoda előtti új bejárat indokolja, 
mivel a csapadék megáll egy helyben. Van ott csapadékvíz-elvezető akna, ahova be kell 
vezetni a csapadékot, ami aztán elvezeti az árokba. Javaslom a legolcsóbb ajánlattevővel a 
munkát elvégeztetni. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2016. (X.27.) határozata 
a Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út 
felújításáról és a Május 1 téri óvoda bejáratának 
csapadékvíz elvezetés javításáról 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Május 1 tér (Bányászotthon és Plébánia) 
útfelújítására beérkezett ajánlatokból a Strabag 
Általános Építő Kft. 2.448.434-Ft+ÁFA, azaz bruttó 
3.109.511.-Ft ajánlatát fogadja el. 

2.) Az útfelújítás költségeinek finanszírozását az 
önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében 
K7 Utak felújítása előirányzat terhére biztosítja. 

3.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Május 1 tér Óvoda bejárat csapadékvíz-elvezetés 
javítására beérkezett ajánlatokból a Strabag Általános 
Építő Kft 249.068.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 316.316.-Ft 
ajánlatát fogadja el. 

4.) A Május 1 tér óvoda bejárat csapadékvíz-elvezetés 
javítás költségeinek finanszírozását az önkormányzat 
a 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő 
gazdasági tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

5.) Felkéri a jegyzőt, hogy a bruttó 316.316.-Ft 
előirányzat-módosításhoz szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

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

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határid ő: 1-4 és 6. pontokra vonatkozóan - azonnal 

5. pontra vonatkozóan – következő 
költségvetési rendelet módosítása 

 
3.NAPIREND: Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Szintén három ajánlat került bekérésre. A legolcsóbbat E-
Pannon Kft. adta. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Hogy lesz egyirányú a forgalom? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Makk hetes presszó és Perem bolt mögött felfelé, míg a 
presszó és bolt előtt lefelé csak egy irányban lehet majd haladni. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Két busz el fog férni egymás mellett a buszfordulóban? 
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Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, el. De jellemző az is, hogy egymás mögé állnak be a 
buszok. 
 
Rieger Tibor képviselő: A buszmegállóba csak egy busz állhat elvileg be, a másiknak a 
közlekedési szabályok szerint mögötte kell várakoznia. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Még egy kiegészítés ehhez a napirendi ponthoz. Amikor 
szakemberrel felmértük a helyszínt, javaslatként elhangzott, hogy a buszmegálló után az árok 
befedését meg kellene hosszabbítani és így a buszok kisebb ívben tudnak rákanyarodni a 
Mester utcára. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2016. (X.27.) határozata 
a Mester utca burkolati jel festésről és a forgalmi rend 
átalakításáról 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Mester utca tengelyvonal festésére és forgalmi rend 
átalakítására beérkezett ajánlatokból az E-Pannon 
Építőipari Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft 293.600.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 372.872.-Ft 
ajánlatát fogadja el. 

2.) A Mester utca tengelyvonal festése és forgalmi rend 
átalakítás költségeinek finanszírozását az 
önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében 
szereplő gazdasági tartalék előirányzat terhére 
biztosítja. 

3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a bruttó 372.872.-Ft 
előirányzat-módosításhoz szükséges intézkedéseket 
tegye meg, valamint a forgalmi rend változtatásához 
szükséges közútkezelői hozzájárulást adja ki. 

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

 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határid ő: 1-2, 4. pontokra vonatkozóan – testületi ülést 

követően azonnal 
3. - közútkezelői hozzájárulás vonatkozásában a 

testületi ülést követően azonnal,  
- előirányzat-módosítás vonatkozásában a 

következő költségvetési rendelet-
módosításkor 

 
4.NAPIREND: Út kialakítása a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 



6 
 

 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Megkérem Jegyző Urat, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tárgyát. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Korábban egyeztettünk a tulajdonosokkal az ingatlan 
használatáról. Az előző tulajdonos az Ihartű Kft. látszólag partner lett volna az út 
kialakításában, azonban időközben eladta az ingatlant. A jelenlegi tulajdonos azt mondta, 
hogy ha épít kerítést, illetve kaput az ingatlan köré, akkor a kapuhoz kulcsot ad azoknak az ott 
lakóknak, akik arról az ingatlanról tudják csak a házaikat megközelíteni, Ehhez képest 
érkezett az ügyvédje által ellenjegyzett levél, miszerint az ingatlant le kívánja zárni és csak a 
közfeladatot ellátó szervek, illetve személyeknek engedi az átjárást. Ez véleményem szerint 
nem életszerű és nem is jogszerű. Korábban azt az álláspontot képviseltem, hogy a rendezési 
tervet kell hozzáigazítani a jelenlegi használati viszonyokhoz, azonban az út lezárásának 
kilátásba helyezése nem ad más alternatívát, mint az út rendezési terv szerinti megvalósítása. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Eltérés van a használati viszonyok és a rendezési terv között? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Igen, jelenleg az útként használt terület srégen vezet az ingatlan 
felé, míg a rendezési terv szerint két 90 fokos kanyar van közbeiktatva. Régen valószínűleg 
ott is ment egy út, csak időközben lerövidítették. 
 
Pichler Józsefné képviselő: És hol akarja lezárni a Göncz Attila a területet? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: A telekhatárnál, ahol rá lehet térni a jelenleg használt útra. 
 
Stáll Zsolt képviselő: És hogy gondolja, hogy az ott lakók ezután hogyan fogják 
megközelíteni az ingatlanjaikat? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A levelében foglaltak szerint van másik út, ami nem igaz. 
Illetve szerinte közútról most is megközelíthetőek az ingatlanok, csak kényelmi szempontból 
használják az ő ingatlanát. 
 
Rieger Tibor képviselő: Nincs más lehetőség, mint a rendezési terv szerint megvalósítani az 
utat. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Amennyiben az adásvételbe nem egyezik bele, lehetősége van az 
önkormányzatnak kisajátítást kérnie. 
 
Farkas István alpolgármester: Kisajátítással akár évekig is elpereskedhetünk. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Az ajánlattétel elutasítása esetén kisajátítási vázrajzot kell 
készíteni, és azt a kérelem mellékleteként már be lehet nyújtani a Kormányhivatalnak. Az 
ügyintézési határidő 60 nap. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Életvitelszerűen egy család lakik az ott lévő lakásokban, 
azonban a közterületi csatlakozást biztosítania szükséges az önkormányzatnak. A családi ház 
körüli ingatlanok mind magánszemélyek tulajdonában vannak. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2016. (X.27.) határozata 
út kialakításáról a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy ingatlanforgalmi 
értékbecslés alapján tegyen vételi ajánlatot az Úrkút 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
építési szabályzatáról szóló 12/2008. (X.9.) rendeletét 
képező zsófiapusztai szabályozási terv szerint az úrkúti 
020/57 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó közút területére. 
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy a vételi ajánlat 
elfogadása esetén a változási vázrajz elkészíttetéséről 
gondoskodjon. Amennyiben a vételi ajánlatot a tulajdonos 
elutasítja, úgy a kisajátítási eljárás kezdeményezésére 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
 

5.NAPIREND: Döntés a Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Verga Zrt. vélhetően felülvizsgálta a vagyonállományát és 
vételre ajánlotta fel a tárgyi ingatlanokat. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Hol találhatóak az ingatlanok, illetve hasznosíthatóak azok? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Amit érdemes volna megvásárolni, az a Csík Attiláék telke 
melletti meddő, valamint az Orgona utcát a Fenyves utcával összekötő útszakasz. Utóbbi a 
rendezési terv szerint is közútként van feltüntetve, míg előbbi esetében építési telkek 
alakíthatóak ki. A 60/3 és 59 hrsz-ú ingatlanok az Árok utcában találhatóak. Utóbbit a 
Budaházi Istvánék használják, előbbit a volt szeszgyár lakói. Mindkettőn ólak, fatárolók, 
illetve utóbbin garázsok is vannak. Az ötödik ingatlan közvetlenül a Fenyves utca mellett 
található, a lakóházakkal szemben. Az Árok és Fenyves utcai ingatlanokkal az Önkormányzat 
nem tud mit kezdeni. 
 
Pichler Józsefné képviselő: A meddő hány négyzetméteres ingatlan? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Több, mint 3 000 négyzetméter. 
 
Stáll Zsolt képviselő: Ott nagyon nagy szintkülönbség van, azon nehezen lehetne házhelyet 
kialakítani. 
 
Farkas István alpolgármester: Véleményem szerint az utat mindenképp érdemes 
megvásárolni. 
 
Rieger Tibor képviselő: Az utat mindenképp. Milyen vételárra lehet számítani a meddő 
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esetén? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: 800-900,- Ft/m2-re biztos számítani kell, az összehasonlító 
adatok alapján. 
 
Farkas István alpolgármester: A meddőt ilyen vételár esetén nem érdemes megvennie. 
Javaslom, hogy a határozati javaslatot módosítsuk akképp, hogy a 135 hrsz-ú ingatlan 
esetében is utasítsuk vissza a Verga Zrt. ajánlatát és csak a 136/4 hrsz-ú ingatlant vásárolja 
meg az önkormányzat. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – Farkas István 
alpolgármester módosító indítványát elfogadta. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2016. (X.27.) határozata 
a Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
úrkúti 139/2, 59, 135, és 60/3 hrsz-ú ingatlanok 
tekintetében visszautasítja a Verga Zrt. ajánlatát. 
Felhatalmazza egyúttal a polgármestert, hogy az úrkúti 
136/4 hrsz-ú ingatlan tekintetében folytasson tárgyalást a 
Verga Zrt-vel, melynek keretében állapodjon meg a 
vételárról, tisztázza a jelenlegi használati viszonyokat, 
továbbá vizsgálja meg a természetbeni állapot – térképi 
adatbázis egyezőségét. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
6. NAPIREND: A 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadása 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Kungl Benigna és Perger Krisztián kérelmezte a lakásbérleti 
szerződés meghosszabbítását. A rászorultság továbbra is fennáll, hiszen lakhatásuk másképp 
nem megoldott, illetve az egy főre jutó jövedelmük 50 000,- Ft körül mozog jelenleg. A lakás 
karbantartásáról egyébként szépen gondoskodnak. A bérleti díj összegét javaslom az előző 
lakásbérleti szerződésekben is szereplő 130,- Ft/m2-ben megállapítani. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2016. (X.27.) határozata 
a 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás 
bérbeadásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakást 
egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó ellenében, Kungl 
Benignának és Perger Krisztiánnak bérbe adja. 
 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. október 31. 
 
 

7.NAPIREND:  Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (IX.27.) 
határozatának módosítása 

 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Technikai módosítás. A helyszínen vállalkozó tájékoztatott, 
hogy az alap rendelkezésre áll, így az ajánlatát módosította, csökkentve a vállalkozási díjat 76 
200,- Ft-tal. Az egyháznak is ennyivel kevesebb támogatást szükséges biztosítani. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2016. (X.27.) határozata 
az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2016. (IX.27.) határozatának módosításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
68/2016. (IX.27.) határozatának 1) pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
az „528.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 670.560.-Ft” 
szövegrész helyébe „468 000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 
594 360,- Ft” szöveg lép. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

8. NAPIREND: A Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítése 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 



(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Fülöp Zo1tánné polgármester: Kértem másik ajánlatot is, aki azonban magasabbat tett az
e\őzőnél. A munka elvégzése a vagyonvédelem szempontjából nélkülozhetetlen, így javaslom
az alacsonyabb összegű ajánlatot elfogadni.

Farkas István alpol gármester : Javasom elfo gadni.

Többhozzászólás, kérdés nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag
határozatothozta:

- 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az alábbi

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7 6 l 2016. (X.27 .) batár ozata
a Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének
kiépítéséről

1 .) Úrkút Község Önkormány zatának Képviselő-testülete
a Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének
kiépítésére beérkezett ajánlatokból a GuLu
Villanyszerelési Kft 665.22O-FI+ÁFA, azaz btuttő
844.829.-Ft ajánlatát fogadja el.

2.) A Mester utcai óvoda villámhárító rendszere kialakítás
kö ltsé geinek f,tnanszír o zását az önkorm ány zat a 20 1 6 .

évi költségvetési rendeletében szereplő gazdaságt
tartalék e|őfu ány zat terhére bizto sítj a.

3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a bruttó 844.829.-Ft
előirányzat-módosításhoz szükséges intézkedéseket
tegye meg.

4.) A Képviselő-testület fe|hataImazza Fülöp ZoItéLnné

polgármester1 az 1) pontban foglalt feladatok
ellátásár a vonatko zó szerző dé s me gköté sére.

Felelős : polgármest et, jegyzó
Határidő: l-2. vonatkozőan - testületi ülést követően

azonnal
3'-előirányzat-módosítás vonatkozásában a
k<jvetkező költségvetési rendeletmódosításkor

Több tárgy, kérdés és interpelláció nem volt, ezért a polgármester az ülést 16 óra 50 perckor

berekesztette.

<\_

.j" .?*J^ Í_- 2\
dr. Puskády Nórbert

\

+ LL{ ő\, t-
Fülöp Zolihnné
po1gármester
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10
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (X.27.) számú önkormányzati rendelete  

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról 

és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokon keletkezett települési hulladék 
elszállításáról – térítés ellenében – kizárólag az AVAR Ajka Nonprofit Kft. (8200 Ajka, 
Szent István u. 1/A), mint közreműködő (a továbbiakban: Közreműködő) köteles 
gondoskodni, tekintettel arra, hogy Úrkút Község Önkormányzata – az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségi Társaság, mint közszolgáltató (székhelye: 
8200 Veszprém, Házgyári út 1.) tagjaként biztosítja fenti szolgáltatást. Az elkülönítetten 
gyűjtött hulladék előkezelése a Közszolgáltató által üzemeltetetett válogatóműben 
történik. A vegyesen gyűjtött települési hulladék kezelése a Közszolgáltató által 
üzemeltetett Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban történik.” 
 

 (2) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt úgy köteles a Közreműködő részére kihelyezni 
(átadni), hogy az a Közreműködő számára hozzáférhető legyen, a közterület forgalmát 
ne zavarja, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és 
abban kárt ne tegyen.” 
 

(3) A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett 
gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére 
kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, 
a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. A közterületnek 
a hulladék elszállítása során a Közreműködő által előidézett szennyezését a 
Közreműködő köteles megszüntetni.” 
 

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
  

„a) az ingatlanhasználó által a Közreműködő szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és 
a Közreműködő rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására,  

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 
hulladék évente egy alkalommal – a Közreműködővel egyeztetett időpontban és 
helyen, az erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő gyűjtésre és a 
Közreműködő általi elszállítására,” 

 
 



 
3. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) A Közreműködő a települési hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető 
szemét mennyiségén felül is elszállítani, ha az a Közreműködő által rendszeresített, és 
felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.” 

 
4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„8. § A Közreműködő a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását 
megtagadhatja, ha: 
a) az nem a Közreműködő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a 

Közreműködő által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban lett kihelyezve, 
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem 

minősül települési szilárd hulladéknak, 
c) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtőedény esetén.” 

 
5. § (1) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közreműködő által kezelt személyes adatokban 
bekövetkezett változásokat a Közreműködőnek 15 napon belül írásban bejelenteni.” 

 
(2) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A Közreműködő a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével 
kapcsolatosan használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át. A jogviszony 
megszűnését követően, amennyiben az ingatlanhasználónak nincs díjtartozása a 
Közreműködő az adatokat a nyilvántartásból való törléssel megsemmisíti.” 

 
6. § A Rendelet 

1. 2. § (1) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „közreműködő”, 
2. 2. § (2) bekezdésében a „közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a „közreműködőnek”, 
3. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a 

„közreműködő”, 
4. 3. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
5. 3. § (4) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
6. 5. § (1) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
7. 5. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
8. 5. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
9. 5. § (4) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
10. 5. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
11. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a 

„Közreműködő”, 
12. 7. § (1) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
13. 7. § (2) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
14. 9. § (1) bekezdésben a „Közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a 

„Közreműködőnek”, 
15. 9. § (2) bekezdésben a „Közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a 

„Közreműködőnek”, 
16. 10. § (2) bekezdésben a „Közszolgáltatóhoz” szövegrész helyébe a 

„Közreműködőhöz”, 



l7. 10. $ (4) bekezdésben a ,,Közszo1gá1tatóhoz'' szövegrész helyébe a
,,Közreműködőhöz'',

18. 10. $ (5) bekezdésben a,,Közszo1gáltatőtő|" szövegrész helyébe a,,Kozremúködőtől'',
19' 1 1 $ (1) bekezdésben a ,,Közszolgá1tató'' szövegrész helyébe a ',Közreműködő'',
20. I1. $ (3) bekezdésben a ,,Közszolgá1tató'' szövegrész helyébe a ,,Kozreműködő'',
2I. 12. $ (1) bekezdésben a,.Közszolgáltatő" szövegrész helyébe a,,Közreműködő'',
22. 12. $ (3) bekezdésben a,,Közszolgáltatő" szövegrész helyébe a,,Közreműködő'',
23. 12. $ (5) bekezdésben a ,,KozszoIgáltatő" szövegrész helyébe a ,,Kozreműködő''

szöveg lép.

7. $Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. $ Hatályátveszti aRendelet
1'6. $ (1) bekezdés e) pontja,
2. r0. $ (1) bekezdése.

Úrkút, 2016. oktőber 27 '

4;l-av, 4\

FüIöp ZoYtánné
polgármester

A rendelet 2016. október 27-énkihirdetésre került.

dr. Puskády Norbert
jegyzó
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dr. Puskády Not
Jegyzo
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