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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

Tel.:88/230-003, 88/507-031.          
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu 

 
 

Szám:99-16/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. december 20-án (szerdán) du. 

16.10 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:  Fülöp Zoltánné polgármester 

Farkas István alpolgármester 
Rieger Tibor képviselő 
Pichler Józsefné képviselő 
Lisztes Győző képviselő 
Stáll Zsolt képviselő 
dr. Dóczy Mariann képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:  
- dr. Puskády Norbert jegyző 

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 
egy sürgősségi indítvány érkezett „Dr. Balogh Emil háziorvosi pályázatának elbírálása” címen. 
Javaslom felvenni a napirendi pontok közé. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 7 igen szavazattal, 
- ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND: 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelet 

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

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (....) önkormányzati rendelet-
tervezete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.), valamint a közterületek használatáról szóló 15/2016. 
(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

3) Az önkormányzat 2018. évi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 

tárgyú közbeszerzési ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
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5)  Dr. Balogh Emil háziorvosi pályázatának elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. NAPIREND:  Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet tervezete az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy a rendelet-tervezet indokolása is tartalmazza, a köztisztviselői 
illetményalap gyakorlatilag 10 éve változatlan. 2017 óta van lehetősége az önkormányzatnak ezen 
változtatni, melyre idén is javaslatot tettem. A szükséges forrást a működési támogatás terhére 
tudjuk biztosítani, a kiadások egyidejű racionalizálása mellett. Az illetménykiegészítést is javaslom 
fenn tartani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
2. NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.27.), valamint a közterületek használatáról szóló 15/2016. (XI.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A közigazgatási hatósági eljárást új jogszabály szabályozza, ezért 
szükséges módosítani két rendeletünket. Ezen kívül javaslom hatályon kívül helyezni a helyi közút 
nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj érvényesítését, mivel a szabályozás nem 
életszerű. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
a a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II.27.), valamint a közterületek használatáról szóló 
15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
3. NAPIREND: Az önkormányzat 2018. évi munkaterve 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben szükséges elkészíteni a munkatervet. Az előző évek 
tapasztalatai alapján készült az előterjesztés, de ettől függetlenül nehéz előre megtervezni a munkát, 
mivel sok váratlan helyzet adódhat. 
 
Rieger Tibor képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy a Meinhardt Vilmos téri szociális 
bérlakások esetén nem lehetne, hogy egy testületi ülésen döntsünk a lakásokról? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Azért van így beállítva, mert eltérő időben jár le a bérleti szerződés, de 
nincs akadálya, hogy a bérleti szerződést előbb kössük meg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2017. (XII.20.) határozata 
az önkormányzat 2018. évi munkatervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 
évi munkatervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2018. december 31. 

 
4. NAPIREND: „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai 

korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési ajánlatok elbírálása 
 

Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Három érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlatok kiértékelése 
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megtörtént, a legmagasabb pontszámú ajánlatot a Pro Invest Kft. adta. Az ajánlati ár magasabb a 
becsült költségnél, ezért a kivitelezés érdekében szükséges a különbözetre kötelezettséget vállalni. 
Volt róla szó, hogy ilyen esetekben igénybe lehet majd venni állami támogatást, ennek mindenképp 
utána nézünk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2017. (XII.20.) határozata 
„A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
ajánlatok elbírálása 

 
1. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete „A Hauser 

Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdése 
alapján lefolytatott eljárásban az 5 ajánlattevő közül a 
legmagasabb pontszámú– ajánlattevőt, azaz az Pro Invest Kft. 
ajánlatát fogadja el. 

2. A Képviselő-testület a rendelkezésre álló anyagi fedezet és a 
legkedvezőbb árajánlat közti különbséget, azaz 6.996.883,-
HUF+ÁFA összeget a 2018. évi költségvetés terhére 
finanszírozza. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak alapján a 
Vállalkozási Szerződést írja alá. 

 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: azonnal 
 

5. NAPIREND: Dr. Balogh Emil háziorvosi pályázatának elbírálása 
 

Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Érkezett egy pályázat a háziorvosi praxis betöltésére. Dr. Balogh 
Emil 27 évig volt háziorvos Csopakon, azonban a csopaki önkormányzat nem hosszabbítja meg 
vele a feladatellátási szerződést. Bár 75 éves a pályázó, sok választási lehetőségünk nincs, mivel 
Bőczén doktor úr jelezte, hogy február végéig kíván rendelni, Tolnai doktor úr pedig túlterhelt. 
 
Farkas István alpolgármester: Fiatalabb pályázó nincs? 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ő az egyetlen pályázó, nincs az önkormányzatnak választási 
lehetősége. Ha csak néhány évet tud praktizálni, már jól járunk vele. 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Sajnos nincs fiatalabb orvos. A legutóbbi konferencián amikor körbe 
néztem, nem láttam 50 évesnél fiatalabb orvost. Orvoshiány van.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 









 
1. melléklet 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

 
A Képviselő-testület rendszeresen 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. 
 
Január  
 

1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 

         
2) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi 

terveiről 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Vegyes ügyek. 
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat  

Polgármestere részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

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

kötelezettségek megállapítására 
 Előterjesztő: polgármester 
 

 c) A polgármester 2018. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: alpolgármester 

 
Március  
 

1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
 

3) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) 2018. évi intézményi étkezési térítési díjak 

Előterjesztő: polgármester 
    

5) 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 



 
Április 
 

1) Rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 
Május 
 

1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, 
valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és 
a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő: óvodavezető 
 

3) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Vegyes ügyek 

 
Június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint 
 
Szeptember  
 

1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
1) A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása – amennyiben a pályázat 

kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához történő csatlakozás – amennyiben a pályázat kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: polgármester 
 

4) Vegyes ügyek 
a) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/2 sz.  alatti lakás bérbeadása 
b) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/4 sz. alatti lakás bérbeadása 

 
Október 
 

1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása - szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól – amennyiben a 
pályázat kiírásra kerül 

Előterjesztő: polgármestert 



 
3) Vegyes ügyek 

a) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/1 sz. alatti lakás bérbeadása 
 Előterjesztő: polgármester 
b) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/5 sz. alatti lakás bérbeadása 
 Előterjesztő: polgármester 
 

 
November 
  

1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

 
2) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: polgármester  
 

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018 – 
pályázatok elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
December 
 

1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása – szükség szerint 
Előterjesztő: polgármester 

 
2)   A képviselő-testület 2019. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 

3)   2018. évi belső ellenőrzési terv 
Előterjesztő: polgármester 
 

4)   Úrkút Római Katolikus Egyházközség beszámolója a temetők fenntartásáról 
    Előterjesztő: polgármester 

 
5)   Vegyes ügyek 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
December  …. 
 
1) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáról, 2019. évi 

tervei 
Előterjesztő: polgármester 

 


