
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@gmail.com 
 

 
Szám: URK/39-17/2022 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 20-án (kedden) 16 óra 45 

perckor kezdődő rendes ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Napirendi pontok tárgyalása előtt: 

 
1) Tájékoztatás az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban home office működési rend bevezetéséről 

Előterjesztő: jegyző 
 

Napirendi pontok: 
 
1) Úrkúti Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a beépített szekrény felújítása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) 2023. évi munkaterv 
Előterjesztő: polgármester 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
    
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. december 16.                                       
 

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/39-17/2022        
 

Tájékoztatás 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 20-i ülésére 
 
Tárgy: Tájékoztatás az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban home office működési rend bevezetéséről 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az energiaárak jelentős növekedése a működési keretek átgondolását teszik szükségessé. 
 
Jelen állapot szerint az euró év elejéhez képest 10 %-ot gyengült, míg a gáz tőzsdei (TTF) ára, mely 
maga után vonzza az áram árát, a többszörösére emelkedett. 
 
A Közösségi ház és Könyvtár, a Sportcsarnok és az Úrkúti Polgármesteri Hivatal esetében 2022. 
december 31-én lejár a hatályos gázszerződés, a novemberi árajánlat alapján pedig a cegh.at oldalon 
követhető, euró árfolyamhoz is igazodó tőzsdei ár alapján tudtunk gázkereskedelmi szerződést kötni. 
Novemberhez képest a gáz ára 30 %-al emelkedett, az euró árfolyama nem változott érdemben.  
 
A megkötött földgázkereskedelmi szerződések alapján 2023. január 1-jéig kell előre fizetni a januári 
gázszámlát, melyek az alábbiak szerint alakultak: 

- Úrkúti Polgármesteri Hivatal: 1 220 355,- Ft 
- Sportcsarnok: 1 931 793,- Ft 
- Közösségi Ház és Könyvtár: 515 675,- Ft 

 
Véleményünk szerint a fent ismertetett összegek nem tükrözik a fogyasztást: a Sportcsarnokban 3x 
akkora szokott lenni a gázszámla, mint a Hivatalban és a Hivatal és Közösségi Ház gázszámlája 
nagyságrendileg azonos mértékű szokott lenni. Ettől függetlenül a kiegyenlítésük megtörtént, mivel 
enélkül hatályba sem lépne a szerződés és gázszolgáltatás nélkül maradnának az intézmények.  
 
Mindhárom intézmény esetén november óta monitorozzuk a fogyasztást és a fogyasztási átlaggörbe 
alapján jelentős, körülbelül 50 %-os fogyasztást értünk el.  
 
Várhatóan a februári gázszámla kiállítása már diktálás alapján lesz kiállítva és pontos képet tudunk kapni 
a fogyasztásról és annak költségéről. Addig is azonban indokolt a költségek minél alacsonyabban 
tartása, hiszen a jelentős mértékű infláció révén jelentősen megnövekednek az önkormányzat egyéb 
költségei: világítótestek bérleti díja, fénymásolás lízingdíja, közvilágítás költsége, személyi bérek 
(garantált minimálbéremelés 14 %) emelkedése, informatikai szolgáltatások díja, internetköltségek stb. 
 
Jelenleg állami feladatalapú normatívaemelés nem ismert, egyedül a közvilágítás díjának emelkedése 
tekintetében kértek adatszolgáltatást. 
 
A Képviselő-testület 56/2022. (XI.22.) határozatában a bölcsődébe, közösségi házba és a sportcsarnok 
öltözőibe rendelt klímaberendezéseket. Ezek felszerelése csak az ünnepek között fog megtörténni, 
azonban a Polgármesteri Hivatalba, az épület tagoltsága miatt nem rendeltünk klímaberendezést, ezért 
a költségmegtakarítás érdekében távmunka vagyis home office kerül bevezetésre. 
 
Home office keretében történt a feladatellátás a covid veszélyhelyzet ideje alatt is: a feladatok ellátása 
akkor is maradéktalanul megtörtént. Az anyakönyvi igazgatás 80 %-ban eddig is telefonos egyeztetés 
alapján történt a hatósági ügyek (90 %-ban szociális ügyek) ellátása pedig a kérelmek átvételét követően 
ellátható. Természetesen az ügyfélfogadást folyamatosan biztosítani fogjuk. A pénzügyi tervezést, 
gazdálkodást online megbeszélések közösségi házban megtartott tárgyalások útján tudjuk biztosítani, 
illetve a könyvelés otthonról elvégezhető.  



 
Az intézkedések alapján az elvárt cél, hogy csak temperálás történjen az épületekben, amivel radikálisan 
csökkenteni tudjuk a fűtési költségeket és az egyéb célokra, feladatokra is maradjon forrás. 
 
Úrkút, 2022. december 16. 
        
       dr. Puskády Norbert 
        jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/39-17/2022       1. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 20-i ülésére 
 
Tárgy: Úrkúti Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a beépített szekrény felújítása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület döntése alapján megtörtént a házasságkötő terem padlóburkolatának teljes 
felújítása.  
 
A terem utolsó felújításra való része a beépített szekrény. A szekrényben tároljuk a csak több év után 
megsemmisíthető adóügyi, költségvetési bizonylatokat, emellett a rendezvényekhez szükséges 
kellékeket, leselejtezett technikai eszközöket.  
 
A szekrény polcai a papír súlya alatt több helyen megsüllyedtek, ezért azok megerősítése szükséges, 
illetve a nyitható ajtók helyett tolóajtókra kértünk ajánlatot. A szekrényajtó néhány centiméterrel kijjebb 
kerülne, hogy a papírokat helytakarékosabban tudjuk elhelyezni. 
 
A felújítás révén a házasságkötő terem teljesen megújulna. 
 
A szekrényfelújításra Part Lajos helyi asztalos adta a legkedvezőbb árajánlatot, mely szerint a teljes 
munka 866 460,- forintba kerül. 
 
A beruházást előbb utóbb szükséges lesz megcsinálni, és ugyan ebben a gazdasági helyzetben nem élvez 
prioritást, de a jelentős mértékű anyagdrágulás révén most költséghatékonyabban végezhető el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2022. december 16. 
        
        Fülöp Zoltán 
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  megrendeli Part Lajos egyéni vállalkozótól az Úrkúti Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

beépített szekrényének felújítási munkáit, 
2. kötelezettséget vállal 350 000,- forint vállalkozói munkadíj, illetve 526 460,- forint, a 

felújításhoz szükséges anyagbeszerzésre a gazdasági tartalék terhére. 
 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. december 31. 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
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Szám: URK/39-17/2022       2. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 20-i ülésére 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. § (1) bekezdése szerint „A Képviselő-testület üléseit a munkaterve 
alapján tartja. A munkatervet a Képviselő-testület egyéves időtartamra állapítja meg a tárgyévet 
megelőző év december 31-ig.” 
 
Az SZMSZ idézett rendelkezése alapján elkészült a Képviselő-testület 2023. évi munkatervre vonatkozó 
javaslat, mely az SZMSZ 7. § (2) bekezdésének megfelelően 9 rendes ülést és 1 közmeghallgatást 
tartalmaz. A tervezett időpontok tájékoztató jellegűek. 
 
A munkatervben előre nem tervezhetőek a jövő évi költségvetési rendeletben elfogadott fejlesztésekhez, 
valamint a még ki nem írt pályázatokhoz kötődő testületi ülések, döntések, melyek befolyásolhatják a 
munkatervet. Ezen esetekben rendkívüli ülést szükséges összehívni. 
 
A munkaterv megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
44. §-ban foglaltaknak, mely szerint „A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.”  
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. december 16. 
          Fülöp Zoltánné 
          polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervet a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2023. december 31.   



1. melléklet 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. 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. 
 
2023. január 24. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 19/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 

 
2023. február 14. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi 

költségvetéséről szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 10/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete 

 Előterjesztő: polgármester 
 

3) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására 
Előterjesztő: polgármester 

        
4) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat Polgármestere 

részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

 
5) A polgármester 2023. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: polgármester 
 
6) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2022. évi tevékenységéről, 2023. évi terveiről 

Előterjesztő: könyvtáros 
 

2023. március 28. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet tervezete  
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet tervezete 

 Előterjesztő: polgármester 



 
 

3) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: polgármester 
 
4) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás szakmai 

programjának felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 

 
5) Az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: polgármester 
    
6) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 

7) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: jegyző 

 
2023. május 26. 
 
1) 2022. évi belső ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: polgármester 

 
2) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

2023. június 27. 
 
1) Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Előterjesztő: elnök 
 
2) Helyi kitüntetés, cím adományozása (amennyiben van) 

Előterjesztő: polgármester 
 
2023. augusztus 29. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2023. (…) 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 
 
4) Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde vezetői pályázatának kiírása 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2023. szeptember 26. 
 
1) A sportról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 



2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályairól szóló …/2023. (...) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. 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 
 

2023. november 29. 
  
1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023 – pályázatok 

elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Döntés az Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
2023. december 19. – Közmeghallgatás 
 
2023. december 19. 
 
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 
…/2023. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) A képviselő-testület 2024. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 
3) 2024. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: polgármester 
 


