
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@gmail.com 
 

 
Szám: URK/39-15/2022 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 8-án (csütörtökön) 16 óra 10 

perckor kezdődő rendkívüli ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
 

Napirendi pontok: 
 

1) Telkek értékesítése 
Előterjesztő: polgármester 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
    
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. december 5.                                       
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/39-15/2022       1. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 8-i ülésére 
 
Tárgy: Telkek értékesítése 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2022. (IX.6.) határozatában döntött a 
telekalakítási megállapodás elfogadásáról, melynek eredményeképp 23 építési telek alakult ki, melyből 
7 önkormányzati telek. 
Előzetesen kétszeres érdeklődés volt a telkekre, azonban a gazdasági helyzet változása és a beépítési 
kötelezettség miatt két kérelem érkezett telekvásárlási céllal. A többi telekre javasolt hirdetést feladni 
ingatlanértékesítéssel foglalkozó felületen. 
 

1. Juhász Zoltán elszármazott úrkúti lakos kérelme alapján családalapítási célból kíván telket 
vásárolni (516/26 hrsz.). Jelenleg Budapesten él, azonban feleségével itt kívánnak építkezni. A 
telekvásárláshoz LTP-t kívánnak igénybe venni, így két részletben tudja a vételárat megfizetni, 
2 M-t az aláírást követő 5 napon belül, a fennmaradó részt pedig 4 hónapon belül tudja utalni. 
 

2. Berják János úrkúti lakos, gyermeke(i) részére kíván telket (516/25 hrsz.) vásárolni. A vételárat 
az aláírást követő 5 napon belül vállalja megfizetni. 
 

Mindkét kérelmező vállalja a közművek rendelkezésre állásától (villamos hálózat kiépítése; víz,-
szennyvízhálózat rendelkezésre áll) számított 4 éven belüli beépítési kötelezettséget. Az ingatlan 
vételára br. 4 M forint, a telkek 1000 nm területűek. 
 
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében ~16 M forint szerepel földterület értékesítésből bevételi 
oldalon. Pénzügyi szempontból egyrészt a költségvetés végrehajtása indokolja a mielőbbi eladást, 
másrészt a likviditás növelése (a szabad pénzeszközök leköthetőek), míg településfejlesztési célból a 
telkek mielőbbi beépítése és a lakosságszám növelése. Eladást követően 5 építési telke marad az 
önkormányzatnak, azonban folyamatban van a Pipacs utca melletti terület felosztása is, ahol további két 
önkormányzati telek alakítható ki. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a telekvásárlási kérelmeket fogadja el, vagyis Juhász Zoltán 
részére az 516/26 hrsz-ú ingatlant, míg az 516/25 hrsz-ú ingatlant Berják János részére idegenítse el br. 
4-4 M forintért. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2022. december 5. 
        
        Fülöp Zoltán 
        polgármester 



 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. egyetért az 516/26 hrsz-ú ingatlan br. 4 millió forint értékben történő elidegenítésével Juhász 
Zoltán részére, közművesítéstől (víz, szennyvíz, villamoshálózat) számított 4 éves beépítési 
kötelezettséggel terhelve, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti adásvételi szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. december 22. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. egyetért az 516/25 hrsz-ú ingatlan br. 4 millió forint értékben történő elidegenítésével Berják 

János részére, közművesítéstől (víz, szennyvíz, villamoshálózat) számított 4 éves beépítési 
kötelezettséggel terhelve, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti adásvételi szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. december 22. 
 


