
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

1/2019. (I.22.) határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a kiegyenlítő bérrendezési 
alapból nyújtható támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásával, ezért vállalja, hogy az 
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a 2018. évi L. 
törvényben rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

2/2019. (I.22.) határozat 
 
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel és az alábbiak szerint 
javasolja a körzethatárok kialakítását: 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beiskolázási körzete: Úrkút 
település teljes közigazgatási területe. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

3/2019. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítására 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévet követő három évre tervezett összegét 
az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

1. sz. melléklet a 3/2019. (II.14.) határozathoz 
 
Sorsz. Megnevezés Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 
tárgyévet követő 

                          2019 
évben 

2020 
évben 

2021 
évben 
 

 A C D E 
1. Helyi adók 19 900 000 20 500 000 21 000 000 
2. Osztalékok, koncessziós díjak    
3. Díjak, pótlékok, bírságok    
4.   Tárgyi eszközök, immateriális 

javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó 
bevétel 

   

5. Részvények, részesedések 
értékesítése 

   

6. Vállalat értékesítéséből 
származó bevétel 

   

7. Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés 

   

8. Saját bevételek 19 900 000 20 500 000 21 000 000 
9. Saját bevételek 50 %-a 9 950 000 10 250 000 10 500 000 
10. Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség 

   

11. Felvett, átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása, likvidhitel 

   

12. Felvett,átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása 

   

13. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 

   

14. Adott váltó    
15.  Pénzügyi lízing    
16. Halasztott fizetés    
17. Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
   

18. Tárgyévben keletkezett, 
ill.keletkező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség 

0 0 0 

19. Felvett,átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

   

20. Felvett,átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása 

   

21. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 

   

22. Adott váltó    
23. Pénzügyi lízing    
24. Halasztott fizetés    
25. Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
   

26. Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 



 

27. Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel 

9 950 000 10 250 000 10 500 000 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

4/2019. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Megállapodás kötése gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
megállapodást a gyermekétkeztetésről jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
annak ellenjegyzésére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

Megállapodás  
gyermekétkeztetési feladatok ellátására 

 
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 
45., képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester), mint megbízó önkormányzat 
 
másrészről Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45., 
képviseli: Kardos Antalné elnök), mint megbízott önkormányzat 
 
harmadrészről Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda (székhelye: 8409 Úrkút, Mester u. 3., 
képviseli: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető), mint konyhát üzemeltető intézmény 
(továbbiakban: Óvoda) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdés alapján köteles a 
gyermekétkeztetésről gondoskodni.  
 
2. Felek rögzítik, hogy az Óvoda fenntartói jogát megbízó önkormányzat 2018. szeptember 1-
jétől átadta megbízott önkormányzatnak. Az erről szóló köznevelési szerződés alapján a 
gyermekétkeztetésről a megbízott önkormányzat gondoskodik. 
 
3. Az előző pontokban foglaltak végrehajtása érdekében Felek jelen megállapodás keretében 
szabályozzák a gyermekétkeztetés ellátásával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket. 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyermekétkeztetést vásárolt élelmezés formájában 2019. 
január 1. napjától a megbízott önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda által üzemeltetett 
konyháról biztosítják. 
 
5. Megbízó önkormányzat kijelenti, hogy minden év március 31-ig rendeletben szabályozza a 
gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat.  
 
6. Megbízó önkormányzat, mint állami fenntartó a mindenkori költségvetési rendelet alapján 
normatíva igénylésére jogosult. A normatíva igényléshez megbízott önkormányzat és Óvoda 
megbízó önkormányzattal szorosan együttműködik, a szükséges adatokat, nyilvántartásokat a 
megbízó önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.  
 
7. Az Óvoda tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jogosult tovább számlázni a 
gyermekétkeztetés során felmerült költségeket. A tovább számlázott költség összege Úrkút 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló 5/2018. (III.29.) 
önkormányzati rendelet 1. §-ban meghatározott díjból és az 1. melléklet szerinti önköltség 
összegéből áll, szorozva az óvodai és iskolai étkezések számával. Megbízó önkormányzat a 
számlán szereplő összeget, a számlán szereplő határidőben átutalással teljesíti az Óvoda OTP 
Bank Nyrt-nél vezetett 11748038-16877744 számlaszámra. 
 
8. A megállapodás felmondását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A felmondás időpontja 
kizárólag július és augusztus hónapokra eshet, és a felmondást legalább 4 hónappal korábban 
írásban közölni kell. A megállapodás megszűnésekor a Felek egymással kötelesek elszámolni. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban egymás között, tárgyalások, 
egyeztetések útján rendezik. 
 
9. A megállapodás visszamenőleges hatállyal 2019. január 1-jén lép hatályba és 2019. december 
31-ig terjedő határozott időre jön létre. 



 

 
10. Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Gyvtv, a Nemzeti 
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
11. Felek jelen – 4 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták 
 
 
Úrkút, 2019. … … 
 
 
………………………    ……………………… 
Fülöp Zoltánné     Kardos Antalné 
polgármester      elnök 
Úrkút Község Önkormányzata   Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 
 
 

……………………… 
Nemesné Estók Szilvia 
óvodavezető 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

5/2019. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Elvi hozzájárulás a 396/7 hrsz-ú társasházi ingatlan alapító okiratának módosításához 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 396/7 hrsz-ú társasházi ingatlanon 
található épület bővítéséhez és a padlástér beépítéséhez elvi hozzájárulását adja, fenntartja 
ugyanakkor a jogot, hogy a kidolgozott tervek, változási vázrajz és alapító okirat módosítás 
pontos ismeretében - önkormányzati érdek sérelme esetén - hozzájárulását visszavonja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

6/2019. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Haszonbérleti szerződés kötése 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 0111/1, 0111/5, 0111/7 
helyrajzi számú mezőgazdasági földterületek haszonbérletére Farkas István (lakhely: 8409 
Úrkút, Hősök u. 65.) őstermelővel a haszonbérleti szerződést a határozat 1. számú melléklete 
szerint elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

7/2019. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Cafetéria meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának Polgármestere részére 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a)  a polgármester cafetéria juttatásának 2019. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban 
határozza meg, 

b) a melléklet szerint módosítja Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
5/2015. (II.11.) határozat mellékletét képező Cafeteria Szabályzatot. 

 
Utasítja az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

1. melléklet a 7/2019. (II.14.) határozathoz 
 
 

 
1) A Szabályzat 2. fejezet 2. pont 4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A béren kívüli juttatásokról szóló nyilatkozat határidőben történő megtételét 
önhibájából elmulasztó polgármester az Szja. törvényben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra felhasználható SZÉP kártyára jogosult.” 
 

2) Hatályát veszti a Szabályzat 
a) 1. fejezet 5. pont 1. alpont a) alpontja 
b) 3. fejezet 1. pontja. 

 
3) A Szabályzat 1-2. függeléke helyébe az 1-2. függelék lép.  



 

1. számú függelék 
 

I. Az éves keretösszeg a Képviselő-testület által, a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak figyelembevételével kerül 
megállapításra. 
 

II.  Az egyéni juttatási csomag összeállításának menete 
 
 Az adott évben felhasználható egyéni keretösszeget és a választható elemeket 
tartalmazó Béren kívüli juttatásokról szóló nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) 
a polgármester által aláírt papíralapon 2 példányban meg kell küldeni a pénzügyi és 
igazgatási ügyintéző részére a választott cafetéria-juttatási elemekhez tartozó 
dokumentációval együtt. 
 

III. A béren kívüli juttatási elemek mértéke  
III.1. A SZÉP Kártya  
1. A szálláshely alszámlára utalt, szálláshely-szolgáltatásra felhasználható támogatás – 
több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225.000 forint összegig terjedhet. A 
választott összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 
 2. A vendéglátás alszámlára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési 
szolgáltatásra felhasználható támogatás - több juttatótól származóan együttvéve – 
legfeljebb 150.000 forint összegig terjedhet. A választott összeg meghatározásánál 
figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 
 3. A szabadidő-alszámlára utalt, a szabadidő eltöltést, a rekreációt, az 
egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra felhasználható támogatás - több juttatótól 
származóan együttvéve – legfeljebb 75.000 forint mértékig terjedhet. A választott 
összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 

 



 

2. számú függelék 
 

Nyilatkozat a béren kívüli juttatásokra szóló keret felhasználásáról 
 
Polgármester neve:  
Felhasználható bruttó keret:  
Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése:  
Önkéntes egészségpénztár megnevezése:  
juttatás típusa Max. 

kedvezményes 
összeg 

Adókulcs havi 
nettó 
összeg 

nettó 
éves 
összeg 

adó 
összeg 

bruttó 
éves 
összeg 

Szép kártya 
vendéglátás 
alszámla 

225.000 Ft/hó 34,5 %     

Szép kártya 
szálláshely 
alszámla 

150.000 Ft/hó 34,5 %     

Szép kártya 
szabadidő 
alszámla 

75.000 Ft/hó 34,5 %     

Összesen:       
 
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban feltüntetett juttatási elemeket - a változtatás 
jogának fenntartásával - választom a 20….. évi Cafetéria keretem terhére. Tudomásul 
veszem, hogy a nyilatkozatom a szabályzatban meghatározott nyilatkozatok és egyéb 
dokumentumok (önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári belépési nyilatkozat 
másolat, stb.) becsatolásával együtt érvényes. 
 
 Kelt, ………………………………….  

polgármester 
 
 
 
 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélyeknek az elévülési idő (5 év) lejártáig 
őrizni kell. 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

8/2019. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2019. szabadságolási terve 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Fülöp Zoltánné polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését jelen határozat 
melléklete szerint jóváhagyja, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az 
igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

1. melléklet a 8/2019. (II.14.) határozathoz 
 
 

Szabadság ütemterv tervezet 
hónap, nap tervezett szabadságok száma  
II. 15-18. 2 
III.8. 1 
IV. 15-18. 4 
V. 2-3. 2 
VI. 5-7. VI. 25-VII.3. 3 + 7 
VII.25-VII.31. 5 
VIII.10-13. 3 
IX. 19-23. 3 
X. 21-22. 2 
XI. 4-5., 28-29. 2 + 2 
XII.14., XII. 20-23., 1 + 2 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

9/2019. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Törvényességi felhívás megtárgyalása 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a 
testületi ülések jegyzőkönyveinek késedelmes elküldése vonatkozásában feltárt jogszabálysértő 
gyakorlatra érkezett törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal egyetért. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

10/2019. (II.27.) határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1) egyetért a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra vonatkozó 
pályázat benyújtásával, melynek célja az SB2015/14. számú terv alapján a Temető utcai ivóvíz 
rekonstrukció III. ütemének megvalósítása, 
2) az 1) pontban foglaltakhoz szükséges önerőt 6 634 433,-Ft összegben az eszközhasználati 
díj terhére biztosítja, 
3) felkéri a DRV Zrt-t, mint víziközmű üzemeltetőt, hogy a pályázati anyag előkészítésében 
működjön közre. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

11/2019. (II.27.) határozat 
 
Tárgy: Víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatos szerződések és megállapodások kötése 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés mellékletei szerinti 
bérleti üzemeltetési szerződések és a használati díj elszámolására vonatkozó megállapodás, 
valamint a gördülő fejlesztési terv elkészítésére vonatkozó megállapodás megkötésével. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket és megállapodásokat 
aláírja. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

12/2019. (III.28.) határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Község Önkormányzatának 2019. 
évi Közbeszerzési Tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

13/2019. (III.28.) határozat 
 
Tárgy: Világháborús emlékmű felújításának pályázata 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Római Katolikus 
Egyházközségnek a 402 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett világháborús emlékmű felújítása 
céljából. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

14/2019. (III.28.) határozat 
 
Tárgy: Rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedések 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 
támogatása keretében a 249 úrkúti háztartás részére az Ihartü Kft-től rendeli meg a tűzifát 2 988 
000,- forint értékben, az ajánlatukban foglaltak szerint. 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a háztartások tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

15/2019. (III.28.) határozat 
 
Tárgy: Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde nyári zárvatartása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde nyári 
zárva tartását négy hétben, július 15-től augusztus 11-ig határozza meg. 
 
A Képviselő-testület utasítja a bölcsődevezetőt, hogy a szülők tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

16/2019. (III.28.) határozat 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás előtető létesítéséhez a 257 hrsz-ú közterületen 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Rieger és Társa Vendéglátó 
és Szolgáltató Bt-nek a 256/2 hrsz-ú, természetben a Május 1. tér 1. sz. alatti ingatlanhoz, az 
Úrkút Község Önkormányzatának 1/1-ed tulajdoni hányadú, forgalomképtelen 257 hrsz-ú, 
kivett közterület megnevezésű ingatlanára történő 35 m2 alapterületű előtető létesítését, azzal 
a feltétellel, hogy az elfoglalt közterületen a gyalogos közlekedést nem akadályozhatja és 
köteles a közterület takarításáról gondoskodni.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Rieger és Társa Vendéglátó és Szolgáltató 
Bt-vel kössön megállapodást a közterület használata tárgyában. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

17/2019. (III.28.) határozat 
 
Tárgy: Fitnesz eszközök megrendelése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- egyetért a 371 hrsz-ú sportpályán a finteszpark kialakítvásával, 
- a fitneszeszközöket a Royal-Kert Kft-től 1 810 000,- Ft értékben megrendeli. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

18/2019. (IV.30.) határozat 
 
Tárgy: Hozzájárulás a háziorvosi ügyelet személygépkocsi beszerzéséhez 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a Városi Intézmények Működtető Szervezetének összkerék meghajtású gépjármű 
beszerzését 235 059,- Ft összeggel támogatja. 

- utasítja a polgármestert, hogy a támogatási összeg átadása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, egyúttal felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére.  

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

19/2019. (IV.30.) határozat 
 
Tárgy: A 135 hrsz-ú ingatlan megosztása és a kialakuló 135/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a 8-0314-2019 számon záradékolt változási vázrajz alapján jóváhagyja a 135 hrsz-ú 
ingatlan megosztását, 

- Csík Péter Attila és Csík Péter Attiláné kérelmező részére ½-1/2-ed arányban, 
1 212 600,- Ft összegben eladja a kialakuló 135/1 hrsz-ú, meddőhányó megnevezésű, 
2021 m2 területű ingatlant, 

- utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza, hogy a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye és az ingatlan adásvételi szerződést aláírja. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

20/2019. (IV.30.) határozat 
 
Tárgy: Zsófiapusztai szennyvízülepítő szippantása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- kiegyenlíti a BiztosPont Ajka Kft. bruttó 225 108 ,- Ft összegű számláját, mely a 
zsófiapusztai ülepítő szippantásának és tisztításának költségét tartalmazza. 

- utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bruttó 225 108 ,- Ft költség tovább 
számlázásáról az ülepítőre kötött zsófiapusztai lakosok részére történjen meg. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

21/2019. (IV.30.) határozat 
 
Tárgy: Göncz Attilának a zsófiapusztai ingatlanok cseréjével kapcsolatos kérelme 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- elutasítja Göncz Attila kérelmét, tekintettel arra, hogy az ingatlanok mérete miatt nem tartja 

reális dolognak a cserét, 
- utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat Göncz Attila 

kérelmezővel a 020/57 hrsz-ú területen történő út kialakítása érdekében, tekintettel a 
72/2016. (X.27.) határozatban foglaltakra is. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

22/2019. (IV.30.) határozat 
 
Tárgy: Dr. Steinbach Andrea fogorvos kérelme az MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati 

kiírással kapcsolatban 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
-  megtárgyalta Dr. Steinbach Andrea fogorvos kérelmét és egyetért az MFP-HOR/2019 

kódszámú pályázat benyújtásával, 
- felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot előkészítse és Dr. Steinbach Andrea 

fogorvossal együttműködve benyújtsa. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

23/2019. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: a 4/2019. (II.14.) határozatával elfogadott gyermekétkeztetési feladatok ellátására 

vonatkozó megállapodás módosításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019. (II.14.) határozatával 
elfogadott gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 7. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„7. Az Óvoda tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jogosult tovább számlázni a 
gyermekétkeztetés során felmerült költségeket. A tovább számlázott költség összege Úrkút 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendeletében meghatározott díjból és az önköltség összegéből áll, szorozva az óvodai, iskolai 
és bölcsődei étkezések számával. Megbízó önkormányzat a számlán szereplő összeget, a 
számlán szereplő határidőben átutalással teljesíti az Óvoda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11748038-16877744 számlaszámra.” 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

24/2019. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: A 2018. évi belső ellenőrzési jelentés 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évről szóló, összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

25/2019. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, járdák alcélú 

támogatási igény benyújtása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, 
járdák alcélú támogatási igény benyújtásával a Rákóczi utca melletti járdák felújítása 
érdekében – az előterjesztésben foglalt tartalommal – és a szükséges 15 % önrészt (2 647 
059,- Ft-ot) az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének K5 Tartalékok 
előirányzat pályázatokhoz önrész sor terhére biztosítja. 

2) Rákóczi utca melletti járdák felújítása érdekében kötelezettséget vállal további 155 062,- 
Ft forrás biztosítására a K5 Tartalékok előirányzat pályázatokhoz önrész sor terhére. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

26/2019. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Rezsicsökkentéssel – brikett, gázpalack és szén tüzelőanyagokkal - kapcsolatos 

intézkedésekről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 
támogatása keretében 

1) a 35 úrkúti háztartás részére a Mafia Kft-től rendeli meg a gázpalackot bruttó 420 000,- 
forint értékben, 

2) a 25 úrkúti háztartás részére a Greenfire Kft-től rendeli meg a brikettet bruttó 300 000,- 
forint értékben 

az ajánlatokban foglaltak szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szén beszerzéséről legkésőbb 2019. 
július 31-ig gondoskodjon, azzal, hogy a legkedvezőbb árajánlatot fogadja el. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a háztartások tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

27/2019. (V.30.) határozat1 
 
Tárgy: A 249/50 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

-  az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképes 249/50 hrsz-ú ingatlant 
538 000,- Ft összegben elidegeníti Sükösd Eszter részére. 

- utasítja a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a következő feltételekkel írja alá:  
o vevő a vételárat két részletben köteles megfizetni, az első részletet legkésőbb az 

adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül, a második részt legkésőbb 
az adásvételi szerződés aláírását követő 180. napig, 

o a tulajdon ingatlan nyilvántartási bejegyzésre a vételár teljes megfizetését 
követően kerülhet sor, 

o vevő köteles a területen található növényi, háztartási és építési hulladék 
elszállításáról, valamint a terület elkerítéséről legkésőbb az adásvételi szerződés 
aláírásától számított 180. napig gondoskodni. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 

 

 

 

                                                           
1 Módosította: 4/2020. (II.13.) határozat 2. pontja. 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

28/2019. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: A Pannon Antenna Kft-nek az Úrkút 371 hrsz. helyrajzi számú ingatlanon üzemelő 

Vodafone bázisállomás területének megvásárlására vonatkozó ajánlata 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Antenna Kft-nek az Úrkút 371 
hrsz. helyrajzi számú ingatlanon üzemelő Vodafone bázisállomás területének megvásárlására 
vonatkozó ajánlatát, mérlegelve a gazdasági szempontokat, elutasítja. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

29/2019. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: A Települési Értéktár Bizottság elnökének kérelme 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Rostási Józsefnek, a Települési 
Értéktár Bizottság elnökének kezdeményezésével, mely szerint a Névadókút és Emlékpark 
személyhez kötötten, rózsafa tövekkel kerüljön beültetésre, egyúttal jóváhagyja 

- Ovádi Péter, a község országgyűlési képviselőjének,  
- Fülöp Zoltánné polgármesternek,  
- Kardos Antalné nemzetiségi önkormányzati elnöknek,  
- Rostási József, mint Úrkút községért kitüntettnek,  
- Dr. Dóczy Mariann, Úrkút díszpolgárának,  
- az Úrkúti Polgárőrségnek  

a Névadó kút és Emlékparkban elhelyezett rózsafa tő ültetését. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Települési Értéktár Bizottságot, hogy tegyen további javaslatot a 
Névadókút és Emlékparkban a rózsatövet ültetendő személyekre. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

30/2019. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: MFP-AEE/2019 számú „Orvosi eszköz” pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MFP-AEE/2019 számú „Orvosi 
eszköz” pályázat benyújtását, - tekintettel a kötelező háziorvosi egészségügyi alapellátásra és 
Dr. Balogh Emil háziorvos kérésére – jóváhagyja. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

31/2019. (VI.27.) határozat 
 
Tárgy: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola működési 

támogatása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola részére a fenntartó Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzaton 
keresztül 500 000,- Ft működési támogatást állapít meg az E.on Zrt. által kiállított 853 E 
forintos elszámolószámla kiegyenlítéséhez való hozzájárulás céljából. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére, egyben 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

32/2019. (VI.27.) határozat 
 
Tárgy: Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.28.) 

önkormányzati rendelettel kapcsolatban 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/00985-1/2019. számú törvényességi 
felhívásában foglaltakat – a 8. pont kivételével – elfogadja és az abban foglaltaknak 
megfelelően a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.28.) számú önkormányzati 
rendelet módosításának eljárását megkezdi. A jelen határozat mellékletét képező 
módosító rendelet tervezetét egyeztetésre bocsátja. 

- az előző bekezdésben hivatkozott törvényességi felhívás határidejének 
meghosszabbítását kezdeményezi, hogy az egyeztető eljárás lefolytatható legyen. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

1. melléklet a 32/2019. (VI.27.) határozathoz 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  .../2019.(…) önkormányzati rendelete 

 a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- TERVEZET – 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság Hivatala, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

22/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR.) bevezető része helyébe 
az alábbi bevezető lép: 

„Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni 
Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Miniszterelnökség Kulturális 
Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Balaton- 
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 
 

2. § A TKR. 4. §-a következő b) ponttal egészül ki: 
„b) tájba illeszkedés: a tájban elhelyezésre kerülő építményeknek vagy befolyásolt 
építmény együtteseknek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz 
funkcionális, ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely az összhang megteremtését 
célozza, amit környezeti állapotadat igazol.”  

 
3. § A TKR. 6. alcíme helyébe a következő 6. alcím lép: 

„6. A helyi védelem alatt álló területre vonatkozó területi és egyedi építészeti 
követelmények 

 
12. § (1) Az 2. számú melléklet szerinti helyi területi védelemmel érintett területen (a 
továbbiakban: védett terület) a kialakult utcahálózat, telekstruktúra, beépítési mód és 
épülettömegek megtartása, illetve – fejlesztés esetén – az ezekhez való igazodás és 
illeszkedés biztosítandó.  
(2) A védett területen meglévő – utcafronti – melléképületek felújíthatók, korszerűsíthetők, 
de nem bővíthetők.  
(3) A védett területen a meglévő épületek bővítése felújítása, (homlokzatvakolás, színezés, 
nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés) során az eredeti épület anyaghasználatát, 



 

színezését, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti 
megoldások alkalmazandók.” 

 
4. § A TKR. 15. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő j) pont lép: 

„j) egyéb területek” 
 

5. § A TKR. 36. § c) és 39. § c) pontjában szereplő „300 m2 hasznos alapterület feletti, egyszerű 
bejelentéssel építhető” szövegrész helyébe a „300 négyzetméter összes hasznos 
alapterületet meghaladó” szöveg lép. 

 
6. § A TKR. 38. § c) és 41. § c) pontjában szereplő „300 m2 feletti, egyszerű bejelentéssel 

építhető” szövegrész helyébe a „300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 
meghaladó” szöveg lép. 

 
7. § E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. 
 
8. § Hatályát veszti a TKR.  

a) 1. §-a,  
b) 7. §-a,  
c) 21. § (3) bekezdése,  
d) 40. § (3) bekezdése és az 
e) 5. melléklete. 

 
9. § Hatályát veszti a TKR.  

a) 17. § (3) bekezdésében,  
b) 18. § (3) bekezdésében, 
c) 19. § (2) bekezdésében, 
d) 20. § (3) bekezdésében 
az „1,5-1,80 m magasságú” szövegrész. 



 

 
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

33/2019. (VI.27.) határozat 
 
Tárgy: „Kultúrák közötti párbeszéd erősítése, helyi nemzetiségek zenei és kulturális 

rendezvényeinek támogatása” költségsorhoz kapcsolódó rendezvény megrendelése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 6-i rendezvény 
megszervezésével a Skill 2004. Bt-t bízza meg bruttó 1 550 000,- Ft megbízási díjért a vásárolt 
szolgáltatás cím terhére. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

34/2019. (VI.27.) határozat 
 
Tárgy: 2019. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére irányuló 

pályázat benyújtása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 2019. 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. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

35/2019. (VI.27.) határozat 
 
Tárgy: Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde nyári étkeztetésének megrendelése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Törpikék Mini Bölcsődének 
az étkeztetését június 28 - július 12. közötti időszakban, továbbá augusztus 30-ra Bujtor József 
ev-tól rendeli meg bruttó 700,- forint/nap/gyermek összegért. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések azonnali 
megtételéről. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

36/2019. (VI.27.) határozat 
 
Tárgy: Az Úrkúti Falutévé anyagainak archiválása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- az Úrkúti Falu TV és Várbíró Tamás operatőr/szerkesztő munkájának elismerése, 
valamint a megfelelő minőségű felvett anyagok tárolása céljából egy ADATA 2.5" 
HDD USB 3.1 4TB HD650 ütésálló külső winchestert szerez be bruttó 49 900,- Ft 
értékben, 

- tisztelettel felkéri Várbíró Tamás operatőr/szerkesztőt, hogy a felvett videók átmásolása 
és megőrzése céljából működjön közre, 

- utasítja a polgármestert, hogy az eszköz beszerzéséről gondoskodjon.  
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

37/2019. (VI.27.) határozat 
 
Tárgy: Bérleti szerződés kötése a Trio Szigeteléstechnika Kkt-val 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút, Meinhardt 
Vilmos tér 1. szám alatt lévő „nagyház” épület földszintjén lévő (volt élelmiszerbolt) helyiséget 
iroda céljára a Trio Szigeteléstechnika Kkt. (8200 Veszprém, Viola u. 2.) részére 2019. július 
1. - 2021. június 30-ig időszakra bérbe adja. A helyiségbérleti díjat 25 000.- Ft/hó összegben 
állapítja meg. A helyiségbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp 
Zoltánné polgármestert. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

38/2019. (VII.12.) határozat 
 
Tárgy: „Fiatalok iskola utáni művészeti tevékenysége” költségsorhoz kapcsolódó 

anyagbeszerzés 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
anyagokat a Mantex Kft-től, bruttó 1 286 038,- Ft összegben megrendeli. A megrendelést az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka 
térségében” elnevezésű pályázat (1 249 740,- Ft), illetve saját forrás terhére (36 298) biztosítja. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

39/2019. (VII.12.) határozat 
 
Tárgy: „Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok” költségsorhoz kapcsolódó 

nyári tábor szervezése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a három egyenként egyhetes tábor 
megvalósításával a Skill 2004 Bt-t bízza meg bruttó 910 000,-Ft összegben. A megrendelést az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka 
térségében” elnevezésű pályázat, illetve saját forrás terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

40/2019. (VII.30.) határozat 
 
Tárgy: Orvosi szolgálati lakás bérbeadása és fejlesztése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  az Úrkút Május 1. tér 7. sz. alatti orvosi szolgálati lakást 12 000,-forint bérleti díj ellenében 

határozott időre – a nemzetiségi óvodapedagógusi közalkalmazotti jogviszonyának idejére - 
bérbe adja Lázár Valéria Anna (Zirc, Köztársaság u. 47. sz.) részére, 

2. az orvosi szolgálati lakás vizes blokk felújítási munkáit Hancsarov Sándor ev-tól bruttó 
339 427,- Ft, míg a kőműves munkákat Tüttő Zoltán ev-tól bruttó 25 000,- Ft, összegben 
megrendeli, 

3. a kőműves munkákhoz az anyagbeszerzést legfeljebb 30 000,- Ft összegben engedélyezi, 
4. a 2-3. pontban foglalt kiadásokat a gazdasági tartalék terhére finanszírozza. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

41/2019. (VII.30.) határozat 
 
Tárgy: Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési 
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 108 
m3 mértékben és 
 

a)  a pályázati kiírás alapján - 108 m3 kemény lombos fa fajtához - bruttó 137 160,- Ft 
önrészt biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett települési segély 
terhére, 

 
b) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

42/2019. (VII.30.) határozat 
 
Tárgy: A Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat 

benyújtása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a MFP-FOB/2019 számú „Óvodafejlesztés” elnevezésű pályázatot benyújtja, 
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 

állítsa össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

43/2019. (VII.30.) határozat 
 
Tárgy: 421 hrsz-ú út felújítása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 421 hrsz-ú út felújításáról szóló 
határozati javaslatot elutasítja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

44/2019. (VII.30.) határozat 
 
Tárgy: Rostási József felkérése Úrkútról szóló könyv megírására 
 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Rostási Józsefet, hogy az 

Úrkút történetének könyv folytatását állítsa össze. 
2.) Utasítja a jegyzőt és a polgármestert, hogy a könyv kiadásához kapcsolódó későbbi 

költségek finanszírozása érdekében gondoskodjanak pályázatok benyújtásáról, a források 
megszerzéséről. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

45/2019. (VII.30.) határozat 
 
Tárgy: Játszótéri eszközök megrendelése a 165 hrsz. alatti játszótérre 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

árajánlat alapján egyetért az árajánlatban szereplő játszótéri eszközök megrendelésével és 
az Úrkút, Rákóczi utcai (hrsz.:165.) önkormányzati játszótérre történő telepítésével. A 
megrendelés bruttó 693 420,- Ft-os költségét a tartalék terhére biztosítja. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

46/2019. (VII.30.) határozat 
 
Tárgy: Közvilágításkorszerűsítéshez kapcsolódóan fás szár növények kivágásának 
megrendelése 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

árajánlat alapján a közvilágításkorszerűsítés megvalósíthatósága érdekében Pörzse Éva 
(székhely: Úrkút, Május 1 tér 6., adószám: 69704934-1-39) vállalkozótól bruttó 500.000,- 
Ft összegben meg-rendeli az Úrkút Sport utca Sportpálya (hrsz. 371.) melletti szakaszán a 
kivitelezést akadályozó fás szárú növények kivágási munkáit. A megrendelés összegét a 
tartalék terhére biztosítja. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 
 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

47/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjait és 
póttagjait a 2013. évi XXXVI. Törvény 23. §-a szerint az alábbiak szerint választja meg: 

 
Tagok: 
- Molnárné Titscher Mariannt, 
- Licsauer Nándornét és 
- Mádlné Sas Anikót. 

 
Póttagok: 
- Karisztlné Vikidár Andrea, 
- Karisztl Jánosné. 

   

Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

48/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: Úrkúti fogorvosi rendelő felújítása és a működéshez szükséges eszközök beszerzése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Orvosi rendelő” projekt eszközbeszerzéseire beérkezett ajánlatokból a 
DentalCoop Plus Kft 6.101.638. -Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.749.080.-Ft összegű ajánlatát fogadja 
el. 
 
2.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Orvosi rendelő” projekt kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatokból a Hanfest     
Bt 9.129.080.-Ft + ÁFA   azaz bruttó 11.593.932.- Ft ajánlatát fogadja el. 
 
3.) A projekt költségeinek finanszírozását az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Orvosi rendelő” projekt megvalósítására biztosított előirányzat terhére biztosítja. 
 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) és 2.) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

49/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: Vízmű megnevezésű víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209. kódszámú Úrkút községi 
vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (továbbiakban: DRV Zrt) által a 2020-2034. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a 
Gördülő Fejlesztési tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től 
megrendeli. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a Szolgáltató 
részére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

50/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: Szennyvízelvezető és tisztítórendszer megnevezésű víziközmű rendszer gördülő 
fejlesztési terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. kódszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztítórendszer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t 
(továbbiakban: DRV Zrt) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási 
és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési tervben meghatározott, 2020. évre 
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a Szolgáltató 
részére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

51/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázat benyújtása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a MFP-ÖTU/2019 számú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” elnevezésű pályázatot 

benyújtja, 
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján állítsa 

össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

52/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: A polgármesteri hivatal felújítása pályázat benyújtásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a MFP-HPH/2019 számú „Polgármesteri hivatal felújítása” elnevezésű pályázatot benyújtja, 
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 

állítsa össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

53/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására pályázat benyújtása 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a MFP-KKE/2019 számú „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 

elnevezésű pályázatot benyújtja, 
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 

állítsa össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

54/2019. (VIII.29.) határozat 
 
Tárgy: Óvoda udvar pályázat benyújtása 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a MFP-OUF/2019 számú „Óvoda udvar” elnevezésű pályázatot benyújtja, 
- utasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 

állítsa össze a pályázati anyagot és gondoskodjon annak benyújtásáról. 
-  
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

55/2019. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2019. (VII.30.) határozat 1. 
pontjának hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2019. (VII.30.) határozat 1. pontját 
hatályon kívül helyezi. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

56/2019. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- jóváhagyja a 67 m3 tűzifa beszerzését a Verga Zrt-től bruttó 1 531 620,- Ft értékben a 

pályázati támogatás és önerő terhére, 
- a 67 m3 tűzifa úrkúti telephelyre szállítását Nagy Truck 2001 Kft-től rendeli meg bruttó 

212 725,- Ft értékben 
- a 67 m3 a tűzifa tárolását és a szociálisan rászorultak részére való kiszállítását Pichler 

Zoltán ev-tól rendeli meg összesen bruttó 134 000,- Ft összegben. 
- a pályázati támogatáson felül szükséges pénzügyi forrást az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében tervezett települési segély terhére biztosítja. 
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

57/2019. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2020. évi 
fordulójához 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 
csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti pályázatot írja ki. 

 
3) A Képviselő-testület 

a) megállapítja, hogy e pályázati rendszerben az a szociálisan rászorult, akinek a családjában az egy 
főre jutó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28 500,- Ft.) 400%-át, vagyis 
jelenleg a 114 000,- Ft-ot nem haladja meg. 

b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójában 
felhasználható keretösszeget 250 000.- Ft-ban határozza meg és kötelezettséget vállal arra, hogy 
ezt az összeget az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, az egyéb jognyilatkozatokat 
megtegye. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

58/2019. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
meghatározására vonatkozó tervezettel és az alábbiak szerint javasolja a körzethatárok kialakítását: 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beiskolázási körzete: Úrkút település 
teljes közigazgatási területe. 
Úrkúton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermek nincs. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

59/2019. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda névváltoztatásának véleményezése 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   nem ért egyet az Úrkúti Német Nemzetiségi 
Óvoda nevének „Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút”, rövidített nevének „Csodafa Óvoda”, 
német nyelvű elnevezésének „Wunderbaum Deutscher Nationalitätenkindergarten in Urkut” 
megállapításával. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Úrkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzatot tájékoztassa a véleményéről. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

60/2019. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Az Úrkút SK kiegészítő támogatása 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1) a becsatolt kérelem alapján az Úrkút Sportkört elszámolási kötelezettség mellett 3 000 000,- Ft 

többlet-támogatásban részesíti a 2019. évi költségvetési rendelet általános gazdálkodási tartaléka 
terhére. 

2) felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített támogatási szerződés aláírására. 
3) felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására. 
 

 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

61/2019. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: a Meinhardt Vilmos téri szociális bérlakások bérleti szerződésének módosításáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meinhardt Vilmos tér. 1. sz. alatti szociális 
bérlakásokra kötött bérleti szerződéseket az alábbiak szerint módosítja: 

- a Meinhardt Vilmos tér 1. 2. 3. és 5. ajtó alatti bérleményekre vonatkozó szerződésekben a „2019. 
szeptember 30.” helyébe a „2020. szeptember 30.” szöveg lép. 

Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések módosításának aláírására. 
 

 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

62/2019. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató a polgármester illetményéről, valamint költségtérítéséről 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fülöp Zoltánné 
polgármester illetményéről - bruttó 548 400,- Ft -, valamint költségtérítéséről - bruttó 82 266,- 
Ft – szóló tájékoztatást. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

63/2019. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester választása 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas István képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek választja meg. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

64/2019. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas István társadalmi megbízatású 
alpolgármester havi  

a) tiszteletdíját 2019. október 29-től 218 400,- 
b) költségtérítését 2019. október 29-től 32 910,- 

forintban állapítja meg. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

65/2019. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: A Gazdasági és Igazgatási Bizottság, valamint a Szociális Bizottság tagjainak 
megválasztása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. a Gazdasági és Igazgatási Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

elnök:   Rieger Tibor 
tagok:   Pichler Józsefné 

 Perei István 
 
2. a Szociális Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

elnök:   Pichler Józsefné 
tagok:   Novák Antalné 

 Rieger Ottó 
 Teiermeyerné Nagy-Palócz Magdolna 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

66/2019. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a)  egyetért a szervezeti és működési szabályzat újra szabályozásával, 
b) utasítja a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a szervezeti és működési szabályzatot 

dolgozza ki és a következő rendes testületi ülésen, de legkésőbb november 30-ig terjessze 
a Képviselő-testület elé. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

67/2019. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) egyetért a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatával 
b) utasítja a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a helyi önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló rendelet újraszabályozására tegyen javaslatot a következő rendes 
testületi ülésen, de legkésőbb november 30-ig. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

68/2019. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: 2019-2024-es önkormányzati ciklusra szóló fejlesztési tervről 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) egyetért azzal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 116. §-a szerinti fejlesztési tervet legkésőbb 2020. február 15-ig fogadja el a 
Képviselő-testület 

b) utasítja a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a fejlesztési terv elkészítéséről az a) pont 
szerinti határidőig gondoskodjon. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

69/2019. (X.30.) határozat 
 
Tárgy: Önerő biztosítása a Római Katolikus Egyházközségnek a 402 hrsz-ú ingatlanon 
elhelyezett világháborús emlékmű felújításához 

1.)  Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű 
támogatott projekt lebonyolításához szükséges 1.183.000.-Ft önerőt a Tartalékok között 
szereplő „Pályázatokhoz önrész” előirányzat terhére biztosítja. 

2)  A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

70/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Megrendelés és előleg biztosítása a világháborús emlékmű felújításához 
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű 
támogatott projekt határidőben történő lebonyolítása érdekében egyetért a bronzszobor 
elkészítésének DIFO Művészeti Öntödétől (8449 Magyarpolány, Petőfi u. 32.) történő 
megrendelésével és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges 1.841.500.-Ft előleg 
átutalásával. 

2) Az előleg összegből 1.183.000.-Ft-ot a K7 Felújítások, a fennmaradó 658.500.-Ft-ot a 
Tartalékok előirányzat terhére biztosítja. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a bronzszobor 
elkészítésének megrendelésére és utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előleg 
átutalásáról gondoskodjon. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

71/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Támogatási szerződés kötése az úrkúti temető kerítésének felújítása érdekében 
 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti temető kerítésének további 
felújításával a Csajági László egyéni vállalkozó által leírt műszaki tartalom és árajánlat 
alapján egyetért. 

 

2.) A kerítés legyártásának költségét és a kapcsolódó telepítési költségeket az önkormányzat a 
2019. évi költségvetési rendeletében a köztemető fenntartása és üzemeltetése kormányzati 
funkción szereplő 515.100.-Ft pénzeszköz átadás előirányzat terhére, illetve 184.900.-Ft-ot 
az egyéb szolgáltatások teljesítése előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy a Római Katolikus 
Plébániával az 1.) pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződést 
kösse meg. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

72/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Az 516/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti 516/6 hrsz-ú, beépítetlen 
terület megnevezésű, 1000 m2 területű ingatlant Kósa Béla és Kósa Lipp Edina (Úrkút, 
Hősök u. 30.) kérelmezők részére ½-½-ed arányban bruttó 1 500 000,- Ft összegben 
értékesíti, azzal, hogy az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos költségeket vevők viselik. 

 
2.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 516/6 hrsz-ú ingatlanra 

elidegenítési tilalmat jegyeztet be a beépítési kötelezettség biztosítására.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző és polgármester 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

73/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Valcz Dorina Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 
támogatásáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő Valcz Dorina (8409 Úrkút, Sport u. 
3.) pályázót a 2020-as költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – 5 000,- Ft/hó 
összeggel támogatja. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

74/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Tóth Tamás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 
támogatásáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő Tóth Tamás (8409 Úrkút, Hősök u. 
41/A.) pályázót a 2020-as költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – 5 000,- Ft/hó 
összeggel támogatja. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

75/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Pörzse Borbála Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 
támogatásáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő Pörzse Borbála (8409 Úrkút, 
Rákóczi u. 26.) pályázót a 2020-as költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – 5 
000,- Ft/hó összeggel támogatja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

76/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Nagy Bence Bendegúz Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatának támogatásáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő Nagy Bence Bendegúz (8409 Úrkút, 
Hősök u. 43.) pályázót a 2020-as költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – 5 000,- 
Ft/hó összeggel támogatja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

77/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Szőlősi Máté Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 
támogatásáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő Szőlősi Máté (8409 Úrkút, 
Gubiczahegy u. 8.) pályázót a 2020-as költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – 
5 000,- Ft/hó összeggel támogatja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

78/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Intézményi Tanácsba tag delegálása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola Intézményi Tanácsába a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján Rieger Ottó képviselőt delegálja. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

79/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Fülöp Zoltánné polgármester jutalmazása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „K121 Alapilletmény, költségtérítés” 
terhére bruttó 548 400,- Ft összegű jutalmat ad Fülöp Zoltánné polgármesternek 2019-ben 
végzett – az előterjesztésben részletezett - munkája elismeréseként. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

80/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Sportcsarnok gumiburkolatának megrendelése 

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportcsarnok parkettájának védelme 
érdekében egyetért a Taraflex Bateco sportpadló Europetrade Flooring Kft-től történő 
megrendelésével. Az eddig ismert árajánlat alapján a beszerzéshez szükséges 3.646.932.-Ft-
ot a Tartalékok előirányzat terhére biztosítja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a védőburkolat 
megrendelésére és a tartószerkezet elkészítésére irányuló árajánlat bekérésére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

81/2019. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: Téli hó- és síkosságmentesítés átszervezése 

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli hó- és síkosságmentesítés biztonságos 
ellátása érdekében egyetért Pörzse Éva egyéni vállalkozóval történő vállalkozási szerződés 
megkötésével, a feladat ellátásához szükséges forrást (rendelkezésre állási díj – 50 000,- Ft/hó, 
óradíj – 1 100,- Ft) a város- és községgazdálkodás kormányzati funkció előirányzata terhére 
biztosítja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésével. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

82/2019. (XII.18.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, és a 2020. évi terveiről 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról és a 
2020. évi terveiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

83/2019. (XII.18.) határozat 
 
Tárgy: Úrkúti háziorvosi praxis eszközbeszerzése 

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti háziorvosi praxis eszközbeszerzése 
című projekt eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatokból a Rextra Kereskedelmi Kft (székhely: 1031 
Budapest, Emőd utca 38.) bruttó 2.958.900-Ft összegű árajánlatát fogadja el. 

2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat költségvetési rendeletében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy a 2 955 188,- Ft támogatási 
összeg rendelkezésre állása esetén az 1) pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó szerződést 
megkösse. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

84/2019. (XII.18.) határozat 
 
Tárgy: Az Atroplusz Kft-nek a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ajánlata 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atroplusz Kft. ajánlatát a gyermekétkeztetési 
feladatok átvételére elutasítja, ugyanakkor felkéri a gyermekétkeztetésben közreműködő intézményeket, 
hogy a rentábilis és hatékonyabb működtetés érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

85/2019. (XII.18.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) a 2020. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja 
b) a 2020. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika regisztrált belső ellenőrt bízza meg, melynek 
megbízási díja 300.000.- Ft. 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

86/2019. (XII.18.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi munkaterve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

1. melléklet 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 
 
A Képviselő-testület legalább negyedévente megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott 
polgármesteri döntésekről, intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a napirendek után tárgyalja a képviselők részéről felmerült kérdéseket, 
interpellációkat – amennyiben vannak. 
 
2020. január 30. 
 
1) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2020. február 13. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Úrkút Község Önkormányzatának fejlesztési programja a választási ciklusra 
     Előterjesztő: polgármester 
        
3) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat Polgármestere 

részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

 
4) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítására 
Előterjesztő: polgármester 

 
5) A polgármester 2020. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: polgármester 

 
6) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2019. évi tevékenységéről, 2020. évi terveiről 

Előterjesztő: könyvtáros 
 
 

2020. március 26. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi intézményi térítési díjakról 
szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: polgármester 



 

 
4) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 
 
5) Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 

 
6) Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: polgármester 
    
7) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 

8) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 

 
2020. május 28. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete  
 Előterjesztő: polgármester 
 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
 Előterjesztő: polgármester 
 
3) A környezet védelméről szóló 9/2005. (VIII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata - 

munkaanyag 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) 2019. évi belső ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: polgármester 

 
5) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 
2020. augusztus 27. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása – amennyiben a pályázat kiírásra kerül 
 Előterjesztő: polgármester 

 
3) Víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Terve 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2020. szeptember 29. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 

…/2020. (...) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 



 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályairól szóló …/2020. (...) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 

történő csatlakozás – amennyiben a pályázat kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Önkormányzati szociális bérlakások bérbe adása 

Előterjesztő: polgármester 
 
5) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: polgármester 
 

2020. november 26. 
  
1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021 – pályázatok 

elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
2020. december 17. – Közmeghallgatás 
 
2020. december 17. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2019. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) A képviselő-testület 2021. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 
3) 2021. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: polgármester 
 

 


