
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

51/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának I. féléves beszámolója 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2015. I. félévi teljesített költségvetését 
208 445.- bevétellel és 96 268,- Ft kiadással elfogadja. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

52/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszer 2016-2030. évi gördülő 

fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
a.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH 

kóddal rendelkező 144. sorszámú Úrkút községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg. 

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 

53/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszer 2016-2030. évi gördülő 

fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
a.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-20853-1-001-00-013 MEKH 

kóddal rendelkező 185. sorszámú Úrkút szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért 
felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok 
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg. 

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 

54/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszer 2016-2030. évi gördülő 

fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
a.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH 

kóddal rendelkező 144. sorszámú Úrkút községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt által 2016-2030. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

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 

55/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszer 2016-2030. évi gördülő 

fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
a.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH 

kóddal rendelkező 185. sorszámú Úrkút szennyvízelvezető és tisztítórendszer Ellátásért 
felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2016-2030. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja. 

b.) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



Die Vertretungskörperschaft vom Gemeindeamt Úrkút 

BESCHEIDUNG 
 

56/2015. (IX.14.) bescheidung 
 
Gegenstand: Entschluss von Verbindungsaufbau der Partnerschaft mit Gemeinde 

Oberpleichfeld 
 
Die Vertretungskörperschaft vom Gemeindeamt Úrkút hat die Vorlage durchberatet, ist mit 
Patnerschaft-ausbildung mit Gemeinde Oberpleichfeld  und mit Unterzeichnung der 
untenstehende Absichtserklärung einverstanden. 

 
Partnerschaft Absichtserklärung 

 
welche zustande kam zwischen 
 
einerseits Ungarn, Komitat Veszprém,  Gemeindeamt Úrkút,  vertretungsweise 
Bürgermeisterin Fülöp Zoltánné, 
 
andererseits Deutschland,  Region Bayern, Bezirk Würzburg, Gemeindeamt Oberpleichfeld, 
vertretungsweise Bürgermeisterin Martina Rottmann  
 

- die Partnerschäfte zu befestigen, 
- zum Zustandebringen und Vorbehalt der beidseitiger Kooperation, dienend der 

kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen Entwicklung 
- zur Mitarbeit in Bereich Schulung und Sport, 
- zur Kontakt-Aufnahme und Vertiefen zwischen Gemeinde, Zivil Organizationen und 

Anstalten,  
- zur Pflege der deutschen, swäbischen Werte, Traditionen, historischen Werte 
- zur Pflege der Freundschaften, persönliche Verhältnissen zwischen die Bewohnern der 

Gemeinde 
 
 
Die Parteien, Gemeinde Úrkút und Gemeinde Oberpleichfeld sagen die Absicht aus, 
Partnerschaft zu verbinden. 
 
Die Parteien legen den Termin der Ausarbeitung und Unterzeichnung der Partnerschaft auf 
30.06.2016. fest. 
   
 
Úrkút, September 2015.   Oberpleichfeld, September 2015. 
 
…………………………………   ……………………………… 
Bürgermeisterin Fülöp Zoltánné    Bürgermeisterin Martina Rottmann 

 
 
 

dr. Puskády Norbert 
Notar 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

57/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme  
 
1.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Római Katolikus Plébánia 

támogatási kérelmével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zsófia pusztai ravatalozó 
felújításához 622.000.-Ft + ÁFA -os összeggel hozzájárul. 

 
2.)  Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés aláírására. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

58/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: szociális tűzifa vásárlásához önerő biztosítása 
 
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési 
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 48 
m3 mértékben és 

a)  a pályázati kiírás alapján - 48 m3 kemény lombos fa fajtához - bruttó 60 960- Ft 
önrészt biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett gazdasági 
tartalék terhére, 
 

b) vállalja a szállítás – beleértve a kuglizott tűzifa rászorulókhoz történő eljuttatásának – 
költségeit, mely 187 200,- Ft-ot tesz ki, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
tervezett gazdasági tartalék terhére, 
 

c) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

57/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme  
 
1.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Római Katolikus Plébánia 

támogatási kérelmével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zsófia pusztai ravatalozó 
felújításához 622.000.-Ft + ÁFA -os összeggel hozzájárul. 

 
2.)  Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés aláírására. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

60/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. 

évi fordulójához 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 

csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. 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.) 250 %-át, vagyis jelenleg az 71.250.- Ft-ot nem haladja 
meg. 

 
b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

fordulójában felhasználható keretösszeget 350.000.- Ft-ban határozza meg és 
kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az összeget az Önkormányzat 2016. 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 

61/2015. (IX.14.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági tagjairól 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 22. § (4) bekezdése alapján a Bíráló 

Bizottsága elnöknek dr. Puskády Norbert jegyzőt (jogi szakértelem), tagoknak Pichler 
Zoltánné pénzügyi főmunkatárst (pénzügyi szakértelem), Harsányi Istvánt (közbeszerzés 
tárgya szerinti, közbeszerzési szakértelem) választja meg, 

 
2) hatályon kívül helyezi Úrkút Község Önkormányzata 16/2015. (III. 30.) határozatát. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

62/2015. (IX.29.) határozat 
 
Tárgy: Döntés-előkészítő javaslat 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés Úrkút 

Községi Önkormányzati utak felújítása” tárgyú Kbt. 122./A. § (1) bekezdése alapján 
lefolytatott eljárásban a 4 ajánlattevő közül a legalacsonyabb összegű – 16.181.235.- Ft + 
ÁFA – ajánlattevőt, azaz a Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, hrsz. 0224, 
8201 Veszprém, P.f.: 200) ajánlatát fogadja el. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározottak alapján a Vállalkozási Szerződést írja alá, a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. 

 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

63/2015. (IX.29.) határozat 
 
Tárgy: Döntés az Úrkút Sportkör többlet-támogatási igényéről 
 
- Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a becsatolt kérelem alapján az 

Úrkút Sportkört elszámolási kötelezettség mellett 500 000,- Ft többlet-támogatásban 
részesíti a 2015. évi költségvetési rendelet általános gazdálkodási tartaléka terhére. 
 

- Felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített támogatási szerződés aláírására. 
 

- Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására.  
 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

64/2015. (IX.29.) határozat 
 
Tárgy: Sószóró berendezés beszerzéséről 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján egyetért a 

COSMO PS 500 só- és granulátum szóró és a kiegészítők beszerzésével és – legfeljebb 
400 000,- Ft értékben - a 2015. évi költségvetési rendelet általános gazdálkodási tartaléka 
terhére forrást biztosít rá. 
 

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendelésről gondoskodjon. 

3) Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására.  
 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

65/2015. (IX.29.) határozat 
 
Tárgy: W&K&T S.R.L. helyiségbérleti szerződés megkötése iránti kérelme 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút, Csokonai u. 
1. szám alatt lévő „nagyház” épület földszintjén lévő (volt élelmiszerbolt) helyiséget iroda 
céljára a W&K&T S.R.L 415500 Salonta részére 2017. június 30.-ig bezárólag bérbe adja. A 
helyiségbérleti díj összege: 23.700.- Ft/hó. 
A helyiségbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert. 

 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

66/2015. (IX.29.) határozat 
 
Tárgy: 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 2. és 3. ajtók alatti lakások bérbeadása. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

- Csokonai u. 1. sz. 2. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 8 900,- Ft/hó 
ellenében, Kis Krisztinának és Kis Imrénének 

- Csokonai u. 1. sz. 3. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 8 400,- Ft/hó ellenében 
Kungl Józsefnének 

bérbeadja. 
 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések megkötésére. 

 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

67/2015. (IX.29.) határozat 
 
Tárgy: Mester utca felújítások kivitelezési munkái 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) megbízza Firmiter Bt-t az Úrkút Község Mester utca felújításának kivitelezési 
munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Utasítja a Polgármestert, 
hogy a megbízási szerződést – 100 000,- Ft+Áfa összeg erejéig – kösse meg. 

b)  a 15/2015. (III.30.) önkormányzati határozatával elfogadott közbeszerzési tervének II. 
Építési beruházás pontját az alábbi közbeszerzéssel egészíti ki: 

 

Közbeszerzé
s tárgya 

Irányadó 
eljárás 
rend 

Tervezett 
eljárás 
típus 

Eljárás 
tervezett 
megindítás
a 

Közbeszerzé
s pénzügyi 
forrása 

Közbeszerzé
s becsült 
értéke (nettó 
Ft), 

Eljárást 
lebonyolít
ó 
szervezet 

Úrkút 
Község 
Mester utca 
felújításána
k 
kivitelezési 
munkái 

nemzeti 
eljárásren
d 

Kbt. 
122/A. §  
szerinti 
hirdetmén
y nélküli 
eljárás 

2015. IV. 
negyedév 

saját forrás 
és 
támogatás 

25 000 000    
 

Firmiter 
Betéti 
Társaság 
 

 

c) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást és ajánlattételi 
dokumentációt, egyúttal utasítja a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a 
STRABAG Kft-nek, a Baumeister Kft-nek, valamint a Baumidex Kft-nek küldje meg. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

68/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 4. 
függelékének kiegészítéséről 

 
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő–testülete az Úrkút Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 
4. függelékét kiegészíti a „106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” és a 
„106020 – Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókkal. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve felhatalmazza a 
szükséges jognyilatkozatok aláírására. 

 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

69/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a Közösségi ház és könyvtár festési munkáira beérkezett árajánlatokról 
 
a.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi ház és könyvtár festési 

munkálataira és OSB lappal történő falburkolásra beérkezett árajánlatok közül a Bene 
Építőipari Bt 545.368.-Ft összegű árajánlatát fogadja el, melynek előirányzatát az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében K7 Felújítások 8. pontban szereplő 
önkormányzati pályázatokhoz önrészek előirányzat, valamint a pályázaton elnyert 
397.000.-Ft támogatás terhére biztosítja. 

  
b.) Az a) pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges szerződés megkötésére 

felhatalmazza a polgármestert. 
 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

70/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Összefogás Kutyás Sportegyesület támogatási kérelme 
 
- Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a becsatolt kérelem alapján az 

Összefogás Kutyás Sportegyesületet (Úrkút, Hősök u. 49.) elszámolási kötelezettség 
mellett 200 000,- Ft támogatásban részesíti a 2015. évi költségvetési rendelet általános 
gazdálkodási tartaléka terhére. 
 

- Felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített támogatási szerződés aláírására. 
 

- Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására.  
 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

71/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a Tiszta Forrás Alapítvány támogatásáról 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak 

alapján a „Tiszta Forrás” Alapítványt elszámolási kötelezettség – a Német Nemzetiségi 
Óvoda játékbeszerzése céljából - mellett 40 000,- Ft támogatásban részesíti a 2015. 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 

72/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: A Hauser Lajos Emlékalapítvány támogatási kérelméről 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a becsatolt kérelem alapján a 

Hauser Lajos Emlékalapítványt elszámolási kötelezettség - a Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola énekkara számára 20 garnitúra ruha 
varratásának költségei fedezetére - mellett 110 000,- Ft támogatásban részesíti a 2015. 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 

73/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút, Csokonai u. 1. szám 4. ajtó alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása iránti 

kérelem elbírálása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 
4. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 8 200,- Ft/hó ellenében, Perger Krisztián és 
élettársa Kungl Benigna Beatrix kérelmezők részére bérbe adja. 
 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

74/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 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 

75/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Május 1 tér csapadékvíz elvezetésének javítási  munkái és a Május 1 tér meglévő 

vízelvezető áteresz javítása 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Május 1 tér csapadékvíz elvezetésének 
javítási munkái és a Május 1 tér meglévő vízelvezető áteresz javítása munkálatokkal a 
melléklelt árazott költségvetés szerint a Strabag Kft-t bízza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
1Az árazott költségvetésben szereplő összeget az általános gazdasági tartalék terhére biztosítja 
az önkormányzat. Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 

                                                             
1 Módosította: 88/2015. (XI.24.) határozat 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

76/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Döntés-előkészítő javaslat 
 
3.) Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Vállalkozási szerződés Úrkút Község 

Mester utca felújításának kivitelezési munkái tárgyú Kbt. 122./A. § (1) bekezdése alapján 
lefolytatott eljárásban a 3 ajánlattevő közül a legalacsonyabb összegű – 16.353.710.- Ft + 
ÁFA – ajánlattevőt, azaz a Strabag Általános Építő Kft (8200 Veszprém, hrsz. 0224, 
8201 Veszprém, P.f.: 200, Székhely: 1117 Budapest, Gábor D. u. 2.  Infopark D. épület ) 
ajánlatát fogadja el. 

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

 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

77/2015. (X.29.) határozat 
 
Tárgy: Döntés az Úrkút, Temető utca ivóvíz-vezeték rekonstrukció első szakaszának 

kivitelezésére és a kötelező mérnöki feladatok ellátására beérkezett árajánlatokról 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Temető utca ivóvíz-

vezeték rekonstrukció első fázisának (vízjogi engedély szerinti II. ütemének) kivi-
telezésére beérkezett árajánlatok közül a Speciál Bauterv Kft. 3.314.700.-Ft összegű 
árajánlatát, míg a műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatok közül a 
Hydro Régia Kft. 266.700,- Ft összegű árajánlatát fogadja el, melyeknek előirányzatát az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében K7 Felújítások 5. pontjában szereplő Temető 
utcában vízvezeték tervezése, felújítása előirányzat, valamint az általános gazdasági 
tartalék terhére biztosítja. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 

szükséges szerződések megkötésére. 
 
3.) Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

78/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati Rendszer pályázatainak elbírálása 
 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok 
alapján a 2016-os költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel 
támogatja: 
 
Horváth Nóra Úrkút, Rózsa u. 15.    10 000,- Ft/hó 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

79/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati Rendszer pályázatainak elbírálása 
 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok 
alapján a 2016-os költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel 
támogatja: 

Tóth Csaba Úrkút, Hősök u. 41/A.    15 000,- Ft/hó 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

80/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: A házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások ellátásával 
kapcsolatos döntés 
 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) 
bekezdése alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást, mint polgármesteri 
hivatalt működtető települési önkormányzat, - 2016. január 1-től vagy amennyiben a 
szolgáltatás jogerős bejegyzése későbbi, a jogerőre emelkedés napjától - biztosítja 
Úrkút község közigazgatási területén, 

2. az 1. melléklet szerint elfogadja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai 
programját, 

3. 2 
4. 3 
5. a 3. mellékletben foglaltak szerint kiegészíti az Úrkút Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletének 4. függelékét, 

6. 2016. június 30-i nappal kiválik a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból,4 
7. 5 
8. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-6 pontban foglaltakhoz szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, a társulási ülésen a fenti álláspontot képviselje. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 

                                                             
2 Hatályon kívül helyezte: ÚKÖ 91/2015. (XI.26.) önk. határozata 
3 Hatályon kívül helyezte: ÚKÖ 91/2015. (XI.26.) önk. határozata 
4 Módosította: ÚKÖ 91/2015. (XI.26.) önk. határozata 
5 Hatályon kívül helyezte: ÚKÖ 91/2015. (XI.26.) önk. határozata 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

81/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a buszfordulónál található betonkorlát cseréjére beérkezett árajánlatokról 
 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1)  a buszfordulónál lévő betonkorlát cseréjére beérkezett árajánlatok közül a Strabag 
Általános Építő Kft 822.960.-Ft összegű árajánlatát fogadja el, melynek előirányzatát 
a 2015. évi költségvetési rendelet általános gazdálkodási tartaléka terhére. 

  
2) felhatalmazza a polgármestert az 1.pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 

szükséges szerződés megkötésére. 
 

3) felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

82/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Döntés Polgármesteri Hivatal tanácsterme parkettájának cseréjére beérkezett 
árajánlatokról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatokat nem fogadja 
el. Felszólítja a polgármestert, hogy az árajánlatokhoz csatolt műszaki tartalmak 
pontosításáról gondoskodjon, amennyiben szükséges kérjen be további árajánlatot. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

83/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a Közösségi Ház előtetőjének készítésére és homlokzat javítására beérkezett 
árajánlatokról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) a Közösségi Ház előtetőjének készítésére, valamint a homlokzat javítására beérkezett 
árajánlatok közül Schneider Helmut vállalkozó 429.000.-Ft összegű árajánlatát fogadja 
el, melynek előirányzatát a 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése feladatok karbantartási előirányzatai terhére, valamint kormányzati funkción 
belüli átcsoportosítással biztosítja. 

  
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 

szükséges szerződés megkötésére. 
 

3) felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

84/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a Csokonai utca 1. sz. alatti szociális bérlakásos „Nagyház” ajtócseréinek és 
előtetőjének készítésére beérkezett árajánlatokról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csokonai u. 1.sz. alatti szociális  
bérlakásos „Nagyház” 

1) ajtócseréinek kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül az Ablakprofi Kft. 
1.298.070.-Ft összegű árajánlatát, 

2) bejárati ajtó fölé előtető készítésére beérkezett árajánlatok közül pedig a Schneider 
Helmut 235.000.-Ft összegű árajánlatát 

fogadja el, mely kivitelezéseknek előirányzatát a 2015. évi költségvetés általános gazdasági 
tartaléka terhére biztosítja. 
  

3) Felhatalmazza a polgármestert az 1-2) pontokban meghatározott feladatok elvégzé-
séhez szükséges szerződések megkötésére. 

4) Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

85/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a Könyvtár nyitvatartási idejének ismételt módosításáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Közösségi 
Ház és Könyvtár nyitvatartási idejéről szóló 20/2015. (III.30.) önkormányzati határozatát 
módosítja és 2015. december 1-től a Közösségi Ház és Könyvtár szombati nyitvatartási idejét 
9-13 óráig állapítja meg, a többi napi nyitvatartási idő módosítása nélkül. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

86/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Jutalmazás 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1) a Köztisztviselők illetménye terhére 900 000,- Ft összegű jutalmat ad az Úrkúti 

Polgármesteri Hivatalban dolgozó öt fő köztisztviselő és a jegyző számára. Utasítja a 
jegyzőt, illetve a polgármestert, hogy a jutalmazásról gondoskodjon. 
 

2) a Köztisztviselők illetménye terhére 350 000,- Ft összegű jutalmat ad Fülöp Zoltánné 
polgármesternek a megválasztása óta elvégzett munkája elismeréseként. 
 

3) felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására.  
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

87/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 70/2013. (X.30.) önkormányzati 
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően áttekintette, és azt változatlan formában elfogadja. 
Felszólítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

88/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: ÚKÖ 75/2015. (X.29.) önkormányzati határozat kiegészítése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete a Május 1 tér csapadékvíz elvezetésének javítási munkái és a Május 1 tér 
meglévő vízelvezető áteresz javítása munkálatok elvégzéséről szóló 75/2015. (X.29.) 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 
„Az árazott költségvetésben szereplő összeget az általános gazdasági tartalék terhére 
biztosítja az önkormányzat. Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására.” 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

89/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: 396/7 hrsz. alatti üzletsor tulajdonosainak kérelme 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 396/7 hrsz. alatti üzletsor 
tulajdonosainak kérelmét elutasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat az üzletsor előtti járda térkövezésének tárgyában a kivitelezés műszaki 
tartalmával, költségeivel kapcsolatban, illetve kérjen be további árajánlatokat. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

90/2015. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy: Nyilatkozat 012 hrsz. alatti, országos közút megjelölésű ingatlan melletti fasorok 
kivágása tárgyában 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 012 hrsz. alatti, országos közút 
megjelölésű ingatlan melletti fasorok kivágásával kapcsolatban az alábbiakat jelenti ki. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elítéli a komoly természeti értéket 
képviselő, 012 hrsz. - természetben a 7308 sz. út - menti fasor kitermelését. 
 
Az út mentén tájképet meghatározó hárs- és kőrisfasor került telepítésre a XIX-XX 
században. Az út a Magyar Állam tulajdonában áll, de az azt szegélyező fasor Úrkút-
Zsófiapuszta arculatát jelentősen meghatározza, azok helyi jelentőségű védett természeti 
értéket képviselnek. 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által elrendelt fakivágásokra - melyről az Önkormányzat 
előzetesen nem lett értesítve – alá nem támasztott indokok alapján került sor. 
 
Az Önkormányzat megkéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy adjon egyértelmű 
magyarázatot a fakivágásra, - amennyiben készült szakvélemény a fák egészségi állapotáról, 
kérjük csatolni - továbbá tájékoztatást arról, hogy a tervezett útfelújítás műszakilag hogyan 
érinti az út menti fákat.  

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

91/2015. (XI.26.) határozat 
 
Tárgy: ÚKÖ 80/2015. (XI.24.) önkormányzati határozat módosítása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete „a házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások 
ellátásával kapcsolatos döntés” tárgyú 80/2015. (XI.24.) önkormányzati határozatát 
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Hatályon kívül helyezi a Határozat 3-4 és 7. pontjait. 
2. A Határozat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 

„6. 2016. június 30-val kiválik a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból,”. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás módosítását 
jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert a Társulási megállapodás módosítás aláírására. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

92/2015. (XII.17.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és a 2016. évi terveiről 
 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásáról és a 2016. évi terveiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

93/2015. (XII.17.) határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

a) a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja 
b) a 2016. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika regisztrált belső ellenőrt bízza meg, 

melynek megbízási díja 300.000.- Ft. 
 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



MOLNÁR ERIKA Egyéni Vállalkozó      1. melléklet 
8300 Tapolca, Fő tér 1. II.em. 6.      Mobil: (20) 2154362      Tel./Fax: (87) 510-108, 
E-mail: molnarerika62@gmail.com 

 Úrkút Község Önkormányzat 
2016. évi Belső ellenőrzési munkaterve 

 
Sor- 
szám 

 
Ellenőrzött 
intézmény 

megnevezése 

A tervezett ellenőrzések tárgya/célja 
Ellenőrzés várható időpontja 

 
Ellenőrzés típusa és módszere 

Ellenőrzés időszaka 

 
Revizori nap  Árajánlat 

Bruttó díj   
1. ---- Az önkormányzatnál 2015.évben végzett belső 

ellenőrzési tevékenységről és annak feltételrendszeréről 
szóló Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 

Kormányrendeletben előírtak szerint. 

----  
 
 

5 

 
 
 

---- 

2. Úrkút Község 
Önkormányzat, 
Úrkút Község 

Önkormányzat 
Polgármesteri 

Hivatala  

 
Ellenőrzés tárgya: Pénzkezelés rendjének ellenőrzése  
 
Ellenőrzés célja: A házipénztár működése, a készpénz 
kezelése a jogszabályi előírásoknak és a belső 
szabályozásnak megfelelően működik-e? 

2016.I.félév 

Rendszerellenőrzés 
Módszere: 

Dokumentumok tételes 
vizsgálata, bizonylatok 
mintavételes vizsgálata, 

Interjú 
Időszak: 

2015. költségvetési év 

 
 

  
10 

 
 
 

150 000 Ft 

3. Úrkút Község 
Önkormányzat, 
Úrkút Község 

Önkormányzat 
Polgármesteri 

Hivatala  

 
Ellenőrzés tárgya: A belső kontrollrendszer 
működésének értékelése  
 
Ellenőrzés célja: A belső kontrollrendszer kialakítása, 
működtetése a jogszabályi előírásoknak és a belső 
szabályozásnak megfelelően működik-e? 

2016.II.félév 

Rendszerellenőrzés 
Módszere: 

Dokumentumok, bizonylatok 
mintavételes vizsgálata, 

Interjú 
Időszak: 2015. költségvetési év 

 
 
 

10 

 
 
 

150 000 Ft 

 ÖSSZESEN: 2 db ellenőrzés  20 300 000 Ft 

Tapolca, 2015.december 10. 
                                                                                                                                                      Molnár Erika 
                                                                                                                                 Regisztrált belső ellenőr/ Reg.szám: 5113112     
                                                                                                                                                  Egyéni vállalkozó        



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

94/2015. (XII.17.) határozat 
 
Tárgy: Kilépés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesületből 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
-  a 2015. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére vállalja a Dél-Bakony Kulturális 

Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi és 2015. évi tagdíjainak kifizetését, egyúttal 2015. 
december 31-vel, kilépéssel megszünteti a tagsági jogviszonyát az egyesületben. 

- utasítja a polgármestert, hogy a kilépésről szóló döntést az egyesületnek küldje meg. 
- felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására.  

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

95/2015. (XII.17.) határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
1. melléklet 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 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 - szükség szerint 
 
Február 
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 
           

2) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi terveiről 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) 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 2016. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: alpolgármester 

 
Március  
 

1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
 

4) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 

 
5) Döntés közbeszerzések megindításáról 

Előterjesztő: polgármester 
 



6) 2016. évi intézményi étkezési térítési díjak 
Előterjesztő: polgármester 
    

7) 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

9) Vegyes ügyek 
a) Döntés civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 
Április 
 

1) Rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: költségvetési főmunkatárs 

 
2) Ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Döntés a közbeszerzési eljárások nyerteseiről 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 

 
5) Vegyes ügyek 

 
Május 
 

1) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 
2016/2017. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben 
elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő: óvodavezető 

 
2) A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Döntés házi segítségnyújtással kapcsolatban 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

 
5) Vegyes ügyek 

 
Június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint 
 



 
 
Szeptember  
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

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

Előterjesztő: polgármester 
 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő 

csatlakozás – amennyiben a pályázat kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: polgármester 
 

5) Vegyes ügyek 
a) Úrkút Csokonai u. ½  sz. alatti lakás bérbeadása 
b)Úrkút Csokonai u. 1/3 sz. alatti lakás bérbeadása 

 
Október 
 

1) Az Önkormányzat 2016. 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 Csokonai u. ¼ 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 2017 – pályázatok elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
 
 
 
December 
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

 



2) A képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) 2017. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: polgármester 
 

4) Vegyes ügyek 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
December  …. 
 
1) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról, 2017 évi 

tervei. 
Előterjesztő: polgármester 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

96/2015. (XII.17.) határozat 
 
Tárgy: Fenntarthatósági terv elfogadása 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 számú „Úrkút 
ivóvízellátás biztonságának javítása” c. projekthez kapcsolódóan a „Local Agenda 21” minta alapján elkészített 
tervet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a testületi döntést haladéktalanul küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága részére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

                                                                                                                                   


