Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
Szám:99-3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. április 25-én (kedden) 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
Lisztes Győző képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Rieger Tibor képviselő
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő
jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal,
- ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Előterjesztő: polgármester
2) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: polgármester
3) „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: polgármester
4) Döntés pályázatokon való indulásról
Előterjesztő: polgármester
5) Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása
Előterjesztő: polgármester
6) Úrkút Csokonai u. 1/1 sz. alatti lakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
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: Néhány dologgal egészíteném ki a beszámolót. Egyrészt szeretném
megkérdezni, hogy a mentőállomás által küldött kérelemről mi a testület véleménye? A gazdasági
tartalék terhére tudunk biztosítani forrást a defibrillátorra.
Farkas István alpolgármester: Állami feladat fenntartani az egészségügyet, ezért úgy gondolom,
hogy nem a mi dolgunk finanszírozni az eszköz beszerzését. A mentőkocsikban amúgy is kell
lennie. Az a véleményem, hogy ne támogassuk.
Lisztes Győző képviselő: Megnéztem a defibrillátor árakat az interneten és ezt nagyon drágának
találom. A munkahelyen tized ennyiért szereztünk be egy komoly berendezést, amire a
mentőszolgálat adott egyébként ajánlatot.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Megérdeklődöm, hogy miért ilyen drága eszközről van szó, és hogy
pontosan hova szánják.
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönöm Mariann. A beszámoló hatodik pontjában írtam, hogy
voltunk a német nemzetiségi szószóló által szervezett tájékoztató napon. Ritter Úr nagyon
meggyőző volt a fenntartás pénzügyi oldalát illetően, ugyanis a nemzetiségi önkormányzatok
kapnak kiegészítő forrásokat. Informálisan úgy értesültem, hogy az iskola energetikai
korszerűsítésére benyújtott pályázat várhatóan pozitív elbírálásban részesül, így az épület
fenntartási költségei is csökkenni fognak. Természetesen a 2018. évi költségvetési kondíciókat meg
fogjuk várni és annak fényében készítjük elő a döntést.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Magát az állami támogatásokat a nemzetiségi önkormányzat kapja?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, és ha nem elég az állami normatíva, akkor az önkormányzatnak
kell azt kiegészítenie. De, ahogy az előbb is említettem, a nemzetiségi önkormányzat kap kiegészítő
támogatást is. Ahol eddig átvették a nemzetiségi önkormányzatok az oktatási intézményt, ott
rentábilis a fenntartás.
Pichler Józsefné képviselő: Akkor jelentős lehet a kiegészítő támogatás, mert amíg az
önkormányzat volt a fenntartó, nagyon sok pénzt kellett hozzátenni az iskola működéséhez.
Fülöp Zoltánné polgármester: A gyakorlat azt mutatja, hogy elegendő a nemzetiségi önkormányzat
finanszírozása és a települési önkormányzatnak nem kell hozzátennie kiegészítő forrást. A falunapi
rendezvény és az úrkúti bányászat 100. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség
programtervével kapcsolatosan leültünk Alpolgármester Úrral. A terv az, hogy a falunapot és a
bányásznapot összekapcsoljuk és együttesen kerül megrendezésre szeptember elsején és másodikán.
Elsejére egy bányászathoz kapcsolódó ünnepélyes emlékműsort tervezünk a térre, ahol a fúvósok és
a mazsorettcsoport lépne fel. Ezt követően hangzanának el az ünnepi köszöntők, melyet a
kultúrcsoportok bányászattal kapcsolatos előadásai követnének. Meghívásra kerülne egy neves
előadóművész is. Ez körülbelül másfél órás műsor lenne, melynek végén a Bányászotthon előtt
felavatnánk egy emléktáblát. Befejezésül a Belfegorban lenne egy állófogadás. Ez pénteken lenne,
szombaton pedig a klasszikus falunapi műsor lenne, amit a kulturális közfoglalkoztatottunk már
elkezdett szervezni.
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Pichler Józsefné képviselő: Az emléktábla az épület falán lenne elhelyezve?
Farkas István alpolgármester: Úgy tervezzük, hogy lesz kialakítva egy emlékmű és ott lenne egy
tárgyi emlék, amin szerepelne az emléktábla.
Fülöp Zoltánné polgármester: Azt elfelejtettem megemlíteni, hogy Szent Borbála tiszteletére egy
szentmisét is tartanánk a pénteki nap folyamán.
Stáll Zsolt képviselő: A búcsú, hogy kerülne ezek mellett megrendezésre?
Fülöp Zoltánné polgármester: Csakis azzal a feltétellel, hogy semmilyen zeneszolgáltatást nem
nyújthatnak, amíg a kulturális programok tartanak. Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy június
3-án lesz az utolsó hazai bajnoki mérkőzése az Úrkút SK-nak és Vágfalvi Norbert elnök arra
gondolt, hogy a kialakított parkolónak lenne egy hivatalos avatása, amire meghívnánk a Veszprém
megyei MLSZ elnökségi tagjait.
Stáll Zsolt képviselő: Addigra a gazos sarkot rendbe kell tenni és ki kell a régi kerítésoszlopokat
emelni.
Fülöp Zoltánné polgármester: Már van állandó traktorosunk, így addigra meg tudjuk oldani.
Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy a háziorvosi pályázatra egy pályázat érkezett. A pályázóval
személyes megbeszélést folytattunk, amin részt vett dr. Dóczy Mariann képviselő is. A pályázat
elbírálására a következő rendes testületi ülésen kerülhet sor.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri
beszámolót elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.
önkormányzati rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

(…)

Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A rendelet-tervezetet véleményezte a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet, kifogást nem emelt. Javaslom elfogadni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet
alkotta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
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képezi.)
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
2.NAPIREND: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Közbeszerzési tervet szükséges kiegészíteni a 70 millió forintos
támogatás közbeszerzési eljárásával.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.
(III.30.) határozatának az 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
(A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelő: polgármester
Határidő: azonnal
3.NAPIREND: „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Öt ajánlattevőt keresünk meg, akiknek kiküldésre kerülnek a
közbeszerzési dokumentumok. A döntési kritériumok közül 70 %-ban az ár lesz a domináns és 30
%-ban a jótállási kritériumok. Május 8-ig kell benyújtani az ajánlatokat, majd azok kiértékelését
követően lehet dönteni, majd szerződni. A kivitelezés augusztus végéig bonyolódna le.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata
az „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) megbízza a Firmiter Füred Bt-t az „Úrkút község
útrekonstrukciója”
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
lefolytatásával. Utasítja a Polgármestert, hogy a megbízási
szerződést – 300 000,- Ft+ 0,- Ft Áfa összeg erejéig – kösse
meg.
b) jóváhagyja a Szignál 2001 Bt-t műszaki ellenőri feladatok
elvégzésével kötött megbízási szerződést – az 1. részfeladat
tekintetében 157 480,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 200 000,- Ft, a 2.
részfeladat tekintetében 787 402,- Ft+ÁFA, azaz 1 000 000,Ft – összesen bruttó 1 200 000,- Ft összegben.
c) a bírálóbizottság elnökének dr. Puskády Norbertet (jogi
szakértelem), tagoknak Pichler Zoltánnét (pénzügyi
szakértelem), Végh Zoltánt (közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelem), és Harsányi Istvánt (közbeszerzési szakértelem)
megválasztja.
d) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi
felhívást és ajánlattételi dokumentációt, egyúttal utasítja a
Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az „AVÉP”
Ajkai Építőipari Kft-nek, a Baumidex Kft-nek, a Bottim Air
Kft-nek, a Németh és Társa Kft-nek, valamint a Noszlopi és
Fia Kft-nek küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.NAPIREND: Döntés pályázatokon való indulásról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekről szóló
pályázati kiírás szerint csak egy célra lehet pályázni, tavaly még több célra is be lehetett nyújtani.
Tavalyi évhez hasonlóan járda felújításra kívánjuk benyújtani a pályázatot, mégpedig az alsófalusi
buszmegállótól a Rákóczi utca 32 sz. alatti épület előtti részig terjedő járdaszakaszra.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi
utak, hidak, járdák alcélú támogatási igény benyújtásáról
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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések belterületi utak, hidak, járdák alcélú támogatási
igény benyújtásával a Béke és Rákóczi utca melletti járda
részbeni felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt
tartalommal – és a szükséges 15 % önrészt (2 647 059,- Ft-ot)
az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének K7
pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja
2. a Béke és Rákóczi utca melletti járda részbeni felújítása
érdekében kötelezettséget vállal további 1 076 753,- Ft forrás
biztosítására a gazdasági tartalék terhére.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2017. május 2.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata
a 2017. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának
csökkentésére irányuló pályázat benyújtásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés alapján a 2017. évi lakossági víz – és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: legkésőbb 2017. április 27.
Felelős: polgármester
5.NAPIREND: Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása
Előterjesztő: polgármester
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Visszaállna a régi rend, amely mindenki számára előnyösebb volt.
Farkas István alpolgármester: Fölösleges is volt változtatni korábban.
Fülöp Zoltánné polgármester: Költségvetési törvény előírásai miatt volt szükség rá.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot
hozta:
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata
a könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról
Úrkút
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
fenntartásában működő Közösségi Ház és Könyvtár nyitvatartási
idejét 2017. május 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
hétfő: 13.00 – 19.00 óráig
kedd: 13.00 – 19.00 óráig
szerda: 9.30 – 15.30 óráig
csütörtök: 13.00 – 19.00 óráig
péntek: 13.00 – 19.00 óráig
szombat és vasárnap: Zárva
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
6. NAPIREND: Úrkút Csokonai u. 1/1 sz. alatti lakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A lakbér egységesítése miatt növekszik a bérleti díj. Csak fél évre
kívánjuk kiadni, hogy mindegyik jogviszony ugyanakkor járjon le.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata
az Úrkút Csokonai u. 1/1 sz. alatti lakás bérbeadásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 1. ajtó alatti lakást fél éves
határozott időre (2017. 10. 31-ig), 9 815,- Ft/hó ellenében,
Fuchsné Kungl Anita kérelmező részére bérbe adja.
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. május 1.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN:
1) Utcanevek felülvizsgálata (Május 1. tér, Erdész utca)
Dr. Puskády Norbert jegyző: Nyáron tervezzük a KCR alapján rendbe tenni a házszámozást. Ezzel
együtt arra gondoltam, hogy a Május 1. teret is érdemes volna felülvizsgálni. A Mentőszolgálat is
jelezte, hogy a Május 1. téren nem igazodnak el, nem lehet megtalálni a betegeket. A tér körülbelül
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZBESZERZÉSI TERV 2017.ÉV

A beszerzés tárgya

Tárgyi
beszerzés
értéke
( ÁFA nélkül )

Beszerzés
becsült értéke
( ÁFA nélkül )

CPV kód

Az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

A beszerzés
fajtája

A kötelezettség
vállalás
meghatározása

I. Árubeszerzés
II. Szolgáltatás
megrendelése
III. Építési
beruházás
Útak felújítása
(Árok,Tüzér,
Fenyves)

8 130 499

45233141-9

2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) bek.
szerinti nyílt
eljárás

támogatás

Csapadékvizelvezet
ő árok (Árok,
Fenyves, Rákóczi)

21 040 969

45233141-9

2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) bek.
szerinti nyílt
eljárás

támogatás

Csapadékvíz
elvezető rendszer
felújítása,
kapcsolódó
közterület felújítása

55 118 110

45233141-9

2017. II. negyedév

támogatás

84 289 579

Kbt. 115. § (1) bek.
szerinti nyílt
eljárás

