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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: URK/80-9/2018 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. augusztus 6-án hétfőn 16. 10 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:  Fülöp Zoltánné polgármester, 

Farkas István alpolgármester, 
Rieger Tibor képviselő, 
Pichler Józsefné képviselő, 
Stáll Zsolt képviselő, 
Lisztes Győző képviselő. 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Dr. Dóczy Mariann 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 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) A TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódó döntések 
Előterjesztő: polgármester 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. NAPIREND: A TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódó döntések 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A projektet idén el kell kezdeni, illetve év végéig el kell érni a 
kivitelezés tekintetében 50 %-os, eszközbeszerzés esetén a 100 %-os készültségi fokot. A beszerzési 
szabályzatunk szerint 3-3 árajánlat került bekérésre. Javaslom a Képviselő-testületnek a 
legalacsonyabb ajánlatokat elfogadni.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2018. (VIII.06.) határozata 
az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
Úrkúton” című projekt kiviteli terveinek és kapcsolódó 
munkarészek elkészítésére beérkezett ajánlatokról 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt kiviteli 
terveinek és kapcsolódó munkarészek elkészítésére beérkezett 
ajánlatokból a Hori és Viki Design Kft (8400 Ajka, Táncsics 
Mihály utca 32.) bruttó 381.000.-Ft összegű árajánlatát fogadja 
el. 
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az 
önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” 
című projekt lebonyolításához biztosított pályázati forrás terhére 
biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert az 1) pontban foglalt feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szerződéskötésre azonnal 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2018. (VIII.06.) határozata 
az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
Úrkúton” című projekt műszaki előkészítéséhez kapcsolódó 
energetikai munkarészének elkészítésére beérkezett ajánlatokról 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt műszaki 
előkészítéséhez kapcsolódó energetikai munkarészének 
elkészítésére beérkezett ajánlatokból az InnovAlmádi Bt (8220 
Balatonalmádi, Erkel Ferenc út 55.) bruttó 95.000.-Ft összegű 
árajánlatát fogadja el. 
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az 
önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” 
című projekt lebonyolításához biztosított pályázati forrás terhére 
biztosítja. 




